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La proksima N" de ESPERANTO, 

en la nova formato, aperos la 5 Ja" 

nuaro.

Ĉiuj ponumeraj aĉetantoj rapidu 

sendi sian jarabonon por 1911 (Sm. 

1,60).

slan

OL NIAJ LEGINTOJ

Pro la kaŭzoj, kiujn ni montris en 

nia lasta N°, de la I" de Januaro, la 

pomimera vendado de E s p e r a n t o  

estos forlasata. Ciuj ^isnunaj ponu

meraj aĉetantoj, kiuj dezilas legi 

E s p e r a n t o  eslas do petataj ĝin 

aboni. (Jara abono : 1.60 Sni.). Tiu 

ĉi N° estas la lasta, kiu estos izole

aĉetebla.

/

Aliparte, cedante al la deziroj de 

multaj legantoj, ni decidis sangi la 

formaton de E s p e r a n t o .  De la 

nova jaro, ĝi aperos en pli malgranda 

formato (23 x  33 cni.), sed kun mi

nimume lfi pagoj. Tiu ĉi nova opor-. 

tuna formato ebligos pli facilan lega

don de la gazeto, ĝian konservadon 

kaj bindadon je la fino de Ijaro. 

Efektive, en tiuj kondiĉoj, jara ko

lekto de E s p e r a n t o  formos belan 

volumon de ĉirkaŭ 400 pagoj. La 

teksto restos, malgraŭ tio, tiel am

pleksa kiel nun, se ne pli.

En alia rilato ni enkondukos kel

kajn plibonigojn pri la enhavo de 

l’gazeto, interalie literaturan pagon 

kaj servon de informoj pri la Espe

rantista movado, kiu permesos al 

nia gazeto doni unua la plej freŝajn 

novajojn pri la notindaj faktoj oka

zantaj en Esperantujo. Unuvorte ni 

faros nian eblon por pligrandigi la

Ni ĉi tie publikigas la tradukon de arti
kolo de nia Komitatano Th. Rousseau, (ii 

unue aperis en la franca aldono, sed Car la 

demando traktita de li ankaŭ koncernas 

diverslandajn samideanojn ni opinias, ke 
la legado de la subaj linioj ne estos senu
tila al ili. r

La statistiko farita Iau la doku

mentoj liveritaj de niaj Delegitoj 

mem montras, ke la nombro de la 

servoj faritaj al la Esperantianoj dum 

1909 atingis 4.000. Se ni rememoras, 

ke je la monato julio de tiu unua 

jaro de sia ekzistado, U. E. A. bavis 

nur GOO Delegitojn ke ĝiaj servoj estis 

ankoraŭ malbone konataj kaj mal

multe da membroj precize sciis la 

manieron ilin uzi, ni devas antaŭvidi 

pli altan ciferon en la statistiko, 

kiun ni faros por la nuna jaro.

Sed ankoraŭ pli bonan rezultaton 

ni certe atingus, se la Esperan

tistoj bonvolus agi kun ioni pli da 

ordo kaj metodo. Oni tro ofte anko

raŭ vidas samideanojn, kiuj, alve

ninte en iun urbon, tuj vizitas la pre

zidanton de la loka Esperanza 

grupo por peti de li praktikajn in

formojn pri hoteloj, kunvenejoj, ko

mercaj firmoj, ktp., anstataŭ sin 

turni al la Delegito de U. E. A., kiu 

estas difinita ĝuste por tio kaj alcen

trigis ĉiujn necesajn informojn. Ofte 

ankaŭ, la grupaj prezidantoj aŭ se

kretarioj, dezirante utili al nia afero 

konigas per cirkuleroj aŭ afiŝoj, ke 

ili estas pretaj liveri tiajn informojn, 

kaj tiamaniere, kun la plej bonaj in

tencoj helpas al tiu malordo.

Tiuj diversaj plibonigoj devigos 

nin plialtigi la abonon ĝis 2 Sni. jare, 

sed ĉi tiu prezo valoros nur de la 

I" de Februaro, (iis tiam oni povas 

aboni laŭ la ĝisnuna prezo (1,60Sni.).

Fine la personoj kiuj deziras ri

ceviluksan eldonon de E s p e r a n to ,  

presitan sur bela papero, povos tion

havi pagante jare 2,50 Sm. (Ĝisnunaj 

abonantoj povos ĝin ricevi sendante 

50 Sd.)..

Niaj legantoj bonvolu noti, ke pro 

la kristnaskaj festoj kaj la pluaj la

boroj, kiujn trudas al ni la supre 

nomitaj Sangoj, la venonta N” de 

E s p e r a n t o ,  en sia nova formo, es

tos datata 5a de Januaro, kaj estos 

sendata je la fino de decembro. De 

tiam ĝi aperos regule la kaj 20"" 

de ĉiu monato, kiel nun.

Ni esperas, ke niaj legantoj bon

volos simpatie akcepti tiujn diversajn 

sangojn kaj, duni la venonta jaro, 

daurigi al ni sian apogon, necesegan 

por la plenumo de nia agado.

ESPERANTO.

Oni scias la maloportuna joj n de 

tia procedo. Ekzistas multaj grupaj

prezidantojn kiuj estis elektitaj pre
mie u so  11 de E s p e r a n to , mi Mii , , , ,

| cipe pro sia konateco en la loko
ciam pli utila kaj kompleta. r w , . .

mem, sed kiuj au malbone au lute 

ne scias Esperanton; tiuj samaj per

sonoj, pro troaj okupoj, neniel ha

vas la tempon akcepti trapasantajn 

Esperantistojn aŭ respondi iliajn le

terojn. Ekzistas grupsekretarioj Ire 

kompetentaj pri la lingvo Esperanto, 

sed tre malmulte pri komerco aŭ tu

rismo. Por trovi ilian adreson oni 

devas trarigardi multajn malsamajn 

adresarojn; kelkaj, kiuj eslas bone

gaj sekretarioj aperas sur neniii el ĉi 

tiuj eldonajoj, duni obstine restas la 

nomoj de personoj, montritaj kiel 

sekretarioj, kiuj forlasis Esperanton 

aŭ la urbon jam  de multaj jaroj, 

ekzistas Esperantistoj kiuj postulas 

neeblajn servojn aii trouzas la kom

plezon de siaj samideanoj.

I

Cio tio eslis jam de longe dirita 

kaj ĝusle por forigi la jus cititajn 

maloportunajojn estis kreitaj Konsu

loj kaj Esperanto-Oficejoj kaj ankan 

T. E. A. fiksis per regularo la ser

vojn, kiujn ili suldas al niaj mem

broj, sub la respondebleco de zorge 

elektitaj Delegitoj, kies adresoj ape

ras en Jarlibro regule kontrolata.

Certigi la bonan funkciadon de 

tiuj servoj, tia estas la lakso de

U. E. A., kaj se ni permesas al ni 

amike rememorigi la prezidantojn 

aŭ sekretariojn de grupoj pri tio, ni 

aliparte ne hezitus oficiale mallaŭdi 

Delegitojn, kiuj, en la urboj, kie 

ekzistas Esperantistaj grupoj, orga

nizus oficiale organizus Esperanto

kursojn, en la nonio de U. E. A. 

Nia Asocio naskigis post la propa-

SOCIA VIVO

K O M E R C O

La Perigorda Trufoj

Tiu bonodora « subtera fungo » kreskas 
nur en iaj grundoj. Tamen ĉiuj legantoj 

de Esperanto kvankam lokitaj en ĉiuj an
guloj de rmondo, certe audis pri tiu fa

mega ma nga) o, nigra perlo cle 1’festenegoj

n 1 I 1 - i t i  d ilu i vas» multe dur di versa j. .virtuL-ju-
gandaj societoj kaj post Ia plimulto [g lia j' bone aii malbone laŭ la specialaj

I_; .i___t i ̂ • .i _ i • r . . \__a _ !
de la Esperantistaj grupoj, kiuj jani

de multaj jaroj fervore kaj sindo

neme zorgis pri la diskonigo kaj ins

truado de la lingvo Esperanto, lia i, 

kiam U. E. A. instigas siajn mem

brojn al la ellernado de Esperanto, 

kiam ĝi instigas Ia publikon, ke ĝi 

lernu nian lingvon, ĝi ĉiam reko

mendas, ke oni sin turnu al la lokaj 

grupoj au al la diversaj ĉu na

ciaj ĉu internaciaj Esperanto-Insli- 

tutoj, kiuj havas profesorojn, ekza

menojn kaj ofte riĉajn bibliotekojn. 

Tio memkompreneble neniel signi

fas, ke estas malpermesate al niaj 

Delegitoj instrui Esperanton, ne pli 

ol al la grupaj sekretarioj aŭ prezi

dantoj esli Delegitoj de U. E. A. .Sed 

la Delegitoj, kiuj faras kursojn — kaj 

multaj el ili estas talentaj instruan

toj — devas tion fari sub la aŭspicioj 

de la loka grupo, se estas.
*
Gaokaze ni ĉiam konfirmiĝis al tiu 

neesprimita kontrakto kun la propa

gandaj organizajoj, nome fordoni al 

ili la taskon instrui Esperanton; kaj 

se ni iani estas devigataj postuli de 

niaj membroj, de niaj Delegitoj aŭ 

de niaj Konsuloj ian ateston, pri ilia 

scio de la lingvo, a! liuj jani ekzis

tantaj organizajoj ni nin turnus.

Tamen, sajnas ke ni ne tro postu

las, kiam ni deziras reciprokecon. 

Estus al ni agrable, se oni bonvolus 

rememori, kela institucio de la kon

suloj estis kreita laŭ la iniciato de 

nia komitatano A. Carles, kiu unua 

montris ĝian necesecon ĉe la Ge

nova Kongreso, en 1906; ke la unuaj 

Esperanto-Oficejoj estis kreitaj de 

kunlaborantoj de Esperanto, nun an

kaŭ komitatanoj de U. E. A., ke la 

ideo pri vojaĝstipendio estas ankaŭ 

ŝuldala al nia Asocio, kiu per do

naco al la Burgonja Esperantista Fe

deracio ebligis ĝian realigon. Se tiuj 

ideoj progresis, se oni trovis ilin bo

najn, ni klare petas, ke oni komisiu 

ilian efektivigon al C. E. A. Ni dezi

ras, ke al nia Asocio oni lasu la di

rektadon de la Konsuloj kaj Espe

ranto-Oficejoj. Kaj se grupoj prenas 

sur sin la interesan taskon eldoni 

gvidfoliojn au gvidlibrojn, fondi vo- 

jaĝslipendiojn au organizi ekskursojn 

al kio ni ĉiam ik t ig is  ilin ni 

amike petas, ke ili bonvolu tion fari 

sub la auspicioj de U. E. A., kiel la 

pli multaj faris. Ni ĝuste havas la de

von ilin helpi en tiaj entreprenoj 

sanie kiel ili havas la devon instrui 

Esperanton al niaj estantaj aii eston

iaj membroj. Ĉiu fosu sian sulkon : 

nia afero certe profilos el tio.

Tli. ROUSSEAU.

vidpunktoj de I pagantoj 

Alridante la nomon : trufo, meleagroj 
malrugiĝas, pripensante restajojn ; sed la 
naztruoj de la mangeguloj tremetas kiel 
flugiloj, antaŭsentante bonguston, dum Ia 

sinjorinoj ridetas, ĉar truloj, oni diras, 

enpenetrigas virajn korojn je admirinda 
afableco.

Ĉu tio estas vere? Mi ne povas eei ligi, 
sed tamen mi tion kredas. Tio estas kial 

la Perigorda noj, ĉiam aspektas tiel 

afablaj.

Geologie la trutkulturado estas tre inte
resa kaj rimarkinda afero. Se ni prenas 

kiel ekzemplo Terrasson; apud la rivero 
Yeze r e (Vezer") ni konstatas ke neniam 
kreskis nur eĉ u i i i i  trufo sur la dekstra 

bordo (valo aii montetoj). Tiuj-ci lastaj 
estas la linaj sublcviĝoj de 1'centra plata- 

jaro el granita deveno.

Kontraŭe, maldekstre, sur la kalkstonaj 

montetoj, lastaj disfaloj de la regiono di
rita (hausse (elparolu Kos', en la Pcri- 

gordaj rugaj sabloj, la trufo kreskas pres

kaŭ ĉie, kiam la plugebla tavolo, dika afi 

maldika, ne estas tute anstataŭita per sto 
negoj, kaj, se proksime ekzistas la nece

saj taŭgaj kreskajoj : kelkfoje avelujoj, 

sed precipe kverkoj (I).
Proverboj diras : sen arbo nenia trufo. 

Semu glandojn vi trufojn rikoltos.

Antaŭ ne longe, oni tute ne zorgis pri 

tio ; la a trutaj kverkoj » estis semitaj nur 
de Dio kaj de la birdoj. Iom post iom, Ia 

landanoj instruigis, kaj ankoraŭ instrui- 
ĝas. Pli kaj pli oni vidas sur nckulturaj 

kampoj, sur kiuj kreskis antaŭen vinbere

joj — mortintaj kaj ne riparitaj — kverka - 
retajn plantejoj, kiuj iafoje liveras trufojn 

post kvin, ses, ok, dek jaroj..... Kompre

neble, la kreskado de Farbo, kaj sekve de 

la trufoj, pli rapidas kiam oni plantis en 
tero sufiĉe fosita ol kiam la juna arbo vi

vada.etas sufokata de la sovagaj herboj 
kaj dornarbetajoj.

Mi konas kverkplantajon faritan antaŭ 

ok jaroj, en mortanta vinberejo, ĉe kiu 
oni rikoltis jam en 1909-10 kelke da trufoj, 

« dikaj kiel pugno ».

La kverkoj ne «donas» ĉiuj samfrue; 

kiam trufoj eslas kreskontaj, ciuj kreska
joj (krom la lignaj) malaperas, ioni post 
Tom, kiel per fajro, ĉirkaŭe aii flanke de 

arbo. Oni tiani diras : « Tio bruligas, ni 

ne malfruos obteni trufojn.

Oni rikoltas de la fino de novembro gis 

marto, laŭ la mezuro kiel estas la matu

reco. Pri tio jugas per sia nazo Ia porkino 

aŭ la bundo, kiujn oni instruis je tiu spor
to. Hundoj estas uzataj precipe de sten

toj, ĉar tiamaniere ili povas steli facile, 

ŝajnante ĉasi, kaj ne perdi sian akompa

nanton se ili estus devigataj forkuri, okaze 
se la bienulo, kolerigita, direktus pafilon 

aliiiapostajo.La saguloj kaj honestuloj uzas, 

por la servado, porkon, aŭ prefere porki
non. Ordinare oni elektas porkinon, ĉar 

porko ne liveranta profiton, kroni sin 

mem, estas mortigota ĉiujare; tio devigas 

lian mastron instrui senĉese junan posteu

lon, ĉiam mallertan en la komenco de gia 
lernado. Kontraŭe, porkino plibonigas pli 

kaj pli ĉar oni ĝin konservas tiel longe kiel 

gi bonvolas gui la patrinajn fojojn.

Ho! Kia dolĉajo estas porkino bona I 

Kiel diris poeto... de kiu mi forgesis la no

mon I Hone edukita la besto sekvas sian 

mastron sur la trufkamparo, kolo ĉirkaŭ- 
prenita per ledzono kun ringo ĉe kiu estas 
fiksita Snuro. Gi trapasas matenroson ens

pirante venteton Sarmatan je floraj elspira

doj ; — fermante iom Ia okulojn, ĝi iafoje 

ckgemctas : Hifn ! Hu’n!
Subite ĝi haltas, flaras fosetas grundon 

per nazo, kaj malantaŭeniras ioni; tiam ri

gardante sian kondukanton Sajnas diri : 

« Nu I mian rekompencon! La trufo estos 

tie! »
La trufsCrĉisto « pagas » per grenetaro 

da maizo kaj mallevante sin al la trufejo 

montrita, li malenterigas trufon (aŭ trufojn) 
per fingro aŭ speciala fera ileto. Poste... li 

daurigas...
Anstataŭ skui trufojn por forjeti la troan

(I) U nu  cl m ia j am iko j S-ro «le Bosredon famega 

nŭtor- Iru fku lturis to  rekontis m in  ke, en la franca 

departem ento Indre l in d r i  on i m alkovris grandan 

kvanton da trufoj proksime aleo plantita n u r  i^er 

belu lo j.

teron kiu algluas kiam Ia vetero estas plu

va, iuj (ruristoj aldonas iom da gi por mal
aperigi la difektojn, kaj malperfekta- 

Jojn, kaj, samtempe obteni pli grandan 

pezon. La aĉetado okazas en Terrasson ciu 
jaŭde. Je tia tago dum vintro ne estas mi
rinde vidi sur Ia trufvendojo gis mil kvin 

cent kilogramoj da trufoj. La mastrumis
tinoj aĉetas detale por tuj kuirigi au pekli 

en ferlodaj skatoloj por ke oni povu kon

sumi ĉe ĉiu sezono.

Pogrande aĉetas makleristoj komisiitaj 
de deverslandaj komercistoj kiuj ofte mik
son niaj»» produktadojn por bonodori mult
valorajn eksterlandajn trufojn. Ĉio estas 
revendota ĉe la grandaj urboj sub nonio 

Perigonoj trufoj trioble aŭ kvaroble pli 

altpreze ol sur la devenaj fojrkampoj.

La posedantoj de taŭgaj grundoj, en 
Francujo aŭ fremdlando, kiuj volas provi 

kreadon de trufoj per plantado de kverke
toj, kiel ankaŭ Ia gastemuloj kiuj multe 

satas niajn « nigrajn perlojn » havos gran- 

danproliton sin turnante rekte al la pro. 
(luktantoj.

M. F le  o n  v de  i.a R i e l l e .  (Del.

Terrasson.)

G E O G R A F I O

La moroj de la Druzoj

Jen kelkaj detaloj pri tiu popolo ribe

lanta kontraŭ la konstitucio otomana kaj 
kiu nun estas kvazali submetita, tial ke Ia 

militistaroj turkaj jani okupis la tutan re
gionon.

Religio. — La Druzoj kredas je la unueco 

de Dio, kreinto de Fu n i verso kaj je 1’nic- 
tempsikozo aŭ anima transmigrado; eroj, 
parietoj de Dio eniras en korpojn de 

sanktuloj kaj komunikus al ili parton de 

dia potenco. La korpoj estas ujoj, vestoj 
de spiritoj. Se dum la surtera vivo, la po

sedanto de tiu ujo bone kondutis kaj pie 

agis, li povos, post Ia morto, enkorpigi en 

alia lioma estajo. Se Ii morale malbone 
vivis, li aliformigas kaj enkorpigas en 

estajoj malsuperaj. La sankta libro de 

FDruzoj estas la Korano, libro de la ma

hometana religio. Sed anstataŭ tridek, ili 
fastas nur dek tagojn en la jaro kaj dum 

la dek noktoj, ambaŭ seksuloj pregas en 

ermitejoj, kvazaŭ pregejoj ; la nesciantoj 

tie restas tri horojn ĉiunokic, la instruitu

loj kaj piuloj ses horojn kaj la pastroj gis 
mateno. Oni povas distingi ilin unu de Ia 

alia per la kapvestoj kiuj estas malsamfor

maj laŭ la grupo al kiu la portanto apar
tenas. La fremduloj neniam rajtas eniri en 

tiujn ermitejojn ; gardistoj sin tenas ĉe la 

enirejoj por malhelpi ke ili eniru kaj ob

servu ĉiujn enirantojn; ĉiuj dogmoj estas 

manskribitaj en unu libro kiun neniam ili 
presigas por malhelpi ke fremdulo konu 
iliajn religiajn misterojn. La Druzoj rajtas 

plenumi ĉiujn aferojn malpermesitajn de 
la religia, se neniu estajo viva ilin vidas, 

sed, kiam estas viditaj eĉ de birdo, la ago 

malpermesita estas konsiderata kiel grava 

peko.
Edzigo. — La Druzaj virinoj ne vualigas 

kaj ne sin kasas de la viroj kiel la maho- 

metaninoj. ĉu virgulinoj, ĉu nefraŭlinoj, 

ili povas malkovri la vizagon antaŭ la vir

seksuloj, se tiuj ĉi ne estas fremduloj 

apartenantaj al alia popolo.

Viro kiu intencas edzigi, prenas kun si 

faktojn aŭ aliajn manĝaĵojn kaj iras en 

domon de Ia fraŭlino, partoprenas en la 

mangado, tio estas signo ke ili konsentas 
kaj akceptas la peton. La edzigorompo 

estas permesata al la v roj, sed la eksedzi

nigi ne povas esti denove edzinigita de 

la sania viro. La virinoj' ne povas heredi; 

ĉiuj heredadoj lasitaj devas aparteni al vi 
roj. La virinoj laboras pli multe ol la viroj, 

kulturas la teron, pastas la brutaron, ktp. 

lli estas treege belaj, nigrokulaj, fajrolla- 

maj, fortikaj, la sintenado kvazaŭ vireca 

kaj la rigardo deloga.
M orlo. — La mortintoj ne estas kovrataj 

de mortotuko; ili neestas lavataj kaj oni 
entombigas ilin tute vestitaj. Sep lagojn 

post la morto, la parencoj prenas vestojn 

de ('mortinto kaj vestas per ili tabulon, 

liamaniere ke gi similu la mortinto, kaj 

ploras rondirante ĉirkaŭe.
Ĉinlagavlvo.— Ili vivaslaŭ dividitaj gentoj 

vagantaj, malamantaj unu la alian sed tuj 
repacigataj kaj interamikiĝantaj ĉe la 

apero de fremdaj malamikoj. La fideleco, 

la jura kaj la promesoj estas severe prizor

gataj kaj la sento de solidareco estas tre 

forta inter ili. Kvankam ili parolas araban 

lingvon ili iie estas tamen samrasaj kaj 
samdevenaj kiel la Araboj.

Iliaj domoj eslas simple meblitaj. Ili ku
timas servi al la gastoj tason da kafon kaj 

trinkas samtempe kun ili. — Monon ili tre 

avidas.

Ili sin nutras preeipe kun bulboj kaj fa

runaj pastoj, ili malsatas la viandon kaj 

ĝin mangas nur kiam ili havas gaston, lli 

ne uzas narkotikojn, tabakon, kaj alkoho

lojn, pro tio eble, iliaj korpoj estas for
tikaj kaj sanaj, lli sin vestas per largaj 
pantalonoj kaj surtutoj. La lando deFDru- 

zoj estas tre fruktodona. La greno kaj tri

tiko tie kulturita estas la plej bona en la 
mondo.

La Druzoj servos de nun kiel soldatoj 
en la armeo otomana; lernejoj estos fon
dataj en ilia regiono kaj impostoj stari
gataj.

.Iacques (ili.i v o n ,  i Aldini.

E K S P O Z I C I O J

Pripensoj pri la tutmonda
ekspozicio (sekvo)

II.

Eniru Ia maŝinan fakon. Tie estas regno 

de I Stala fabelo. Sorĉlando, kie miraklojn 

faras vaporo, elektro, forto de falanta 
akvo, vento. Maŝinoj Spinas, teksas, mue

las, fandas literojn, presas, lumas, kantas, 

parolas, transportas parolojn skribatajn 
aii parolatajn.

Maŝinoj ĉirkaŭe bruadas, basfajfas, spir
blovas. Movigas senfinaj rimenoj, laute, 
kvazaŭ bonguste, maĉadas piŝtoj, aperas 

kaj malaperas svingaj radoj. Oni ekme

moras porinfanajn fabelojn pri sofistoj 

aŭ bonaj feinoj, kiuj per sorĉajoj alveni

gis spiritojn superterajn kaj subterajn, por 
ke ili faru bonajon al la homoj : konstruii 

palacojn, plantu gardenojn, rikoltu milojn 
da hektaroj da grenkampoj. Fabeloj oka
zas en reala vivo, okazas ne per sorĉajo, 
sed per la forto de Fhoitia racio.

Sur muraj kolonoj ĉie pendas portretoj 

de êltrovintoj, desegnajoj pri la unuaj 
maŝinoj kaj pri sinsekva historia evolua

do de Ciu maŝino Jen aparato por akiri faj
ron ĉe pratempaj popoloj, borilo kiun oni 
turnas en peco da ligno per mano aŭ per 

tordita Snuro. Plue oni vidas manmuclejon. 
militmaŝinon de Fakti kvaj popoloj, apa

rato de FAleksandriano tierono por fermi 

ka j malici mi pordojn. Fine ekaperas la pn- 

tenculo-sorĉisto la vaporo. La franca ku

racisto kaj fizikisto Papin eltrovis vaporan 

kaldronon. Li eĉ faris vaporŝipeton kaj la
sis gili veturi sur akvon. Lia ekprovo ŝip- 

navigi sen veloj kaj remiloj, same kiel la 

ekprovo de Palissv, ankaŭ estis konsidera
ta kiel frenezajn, kaj lia unua vaporŝipetO 

eslis detruita. Apud Ia desegnita detruo 

de Funua vaporŝipeto pendas desegnajn 

pri la unua vapormaŝino, konstruita de 

1‘ferkoniercisto Novkomeno kaj de Ia vi
tristo Kaŭlv. Per ilia aparato valoran kaj 

spritan perfektigon faris Ia malgranda hej
tisto, laboranta ĉe la maŝino.

Tiu ĉi difektita maŝino estis donita por 

esli riparita al mekanikisto James Wriĝhl. 

Li por la unua lojo vidis tiun mirindajon. 
Miregigita li dismetis gin, esploris bone 

kaj post kelkaj jaroj da laboro li faris sian 

bonege funkciantan vapormaŝinon. AI ho
moj venis helpi la potenca spirito de 1’va- 

poro. Sed la vivo de Fhomoj ne farigis pli 
lacila pro tio. Ekspluatantoj kaj perforte

muloj, kiuj gis nun ekspluatadis la manla

boron de 1'horao, nun alproprigis al si Ia 

tutan proliton, prezentatan de la maŝino. 

VVright mem diris maldolĉe : « Ia maŝino 

estas pli konscienca, ol la homoj! Estas 

multe pli agrable interrilatigi kun gi, ol 
kun homoj I »

Simpla laboristo — aŭtodidakto, poste 
ingeniero Stefenson aplizis la eltrovajon 
de NVright. Aperis lokomotivo. Fervojoj 

ĉirkaŭzonis la tutan terglobon. Malriĉa 

laboristo Filiton eltrovis vaporŝipon. 
Post la vaporo oni elpensis, ke elek

tro povu farigi movilo. Maŝinoj ekla

boris, ekkuris, cknagis, eĉ ektintis...

La vizitantoj rigardas centojn da ma

ŝinoj, kaj, videble, ilin ĉarmas beleco kaj 
poezio de cilindroj, piŝtoj, leviloj, rimenoj- 

Kaj mi tuj ekkomprenis la tutan valoron 
de Fkreadkapablo en la sfero de mekani
ko...

Respektego min ekkaptis antaŭ la genio 

de Fhomaro. Mi komprenis la frenezan en
tuziasmon de Ariiimedo, kiam Ii, eltrovinte 

en banejo la legon de specifa pezo, lule 
nuda elkuris eksteren, kriante :
« Eureka ! o (mi trovis!)

Sendube, kiu studas por la unua fojo la 

legon de spektra analizo aŭ la legon de 

Darvin pri origino de Fspecoj, — tiuankaŭ 

devas esti entuziasmigita. Entuziasmigita 
per beleco kaj inspirplcna poezio de Idio
ma racio.

La regno de 1'maŝinoj iie malpli multe, 

ravas Ia vizitantojn de Fekspozicio, kres

kas kredo je plibona estonteco. Maŝinoj 
nepre faciligos Ia jugon de Ilabora. La 

maŝinoj plisatigos la homon, pli bone vas

tigos lin. Mallongigante Ia interspacon, ili 

plilongigos la mondon, (irkauantan la Uo-

U t
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mon. Ne gravajn, ke bodinii la laboro per
mafinoj sanie kici manlaboro donas pro

fiton ni kelkaj, konlraŭ la bono de I pli' 

multo. Tio estas trouza,jo de I stala fabele, 

pri rabo de 1'honiaro per apartaj homoj. 

La magiaj spiritoj de I tero, de 1’flkvo, de 

l’ĉielo estas elvokitaj de rhoma genio por 

utili al la tuta homaro, kaj ilin alproprigi», 

al si, malliberigis kelkaj privatuloj. Tiel 

estis kaj estas, sed tiel ne ĉiam estos! tie 

oni trovis rimedon kontraŭ multaj malsa» 
noj, oni nepre trovos rimedon kontraŭ so

cia malsano. Apud Houx, Pasteur, Mani

ko* en bakteriologio, laboraj aliaj sciencu
loj en la fako de rlukto kun sociaj ulceroj, 

kun la lepro, malveraj kaj rabio de l’ka- 

pitalo kaj de la ekspluatado...

(Trad. F-no Mario ̂ i d l o v s k a j a .

---------« ---------

AERVETURADO

La unua aviada internacia konkurso

Niaj legantoj scias pri la projekto, ella

borita de la franca gameto Le Journal, do 
granda internacia aviada rondvojaĝo : Pa
rizo, Berlino, Bruselo, Londono, Parizo. 

Le Journal donacis 80.000 Sm., la limio 
Ullstein, el Berlino, 50.000 Sm. en la nomo 

de /lerllner Zellung arti milian, Le Petit Meu 
el Bruselo, 10.000 Sm.

La unuaj detaloj pri la organizo Jus estis 

fiksitaj. Laŭ la opinio de la meteorologoj, la 
monato junio estis elektita.

La forflugo okazus, cl Parizo, dimancon 
la 4«n de junio, kaj tiu giganta konkurso 
daŭrus ftis la somera solstico, favora al la 

flugoj super la granda ebenajo de la Norda 

Eŭropo kaj alla duobla trapaso de Manĉo.
Post zorga diskutado oni ankaŭ pro di

versaj kaŭzoj forlasis la sudon de Germa

nujo, kaj sekvos ĉe la iro kiel ĉe la reveno, 
la grandan ebenajn de 1’Nordo, tra kiu 

jam pasis la granda aŭtomobilkurado 

Parizo-Berlinon.

La aviadistoj eliros de Francujo tra In

valo de Meuse kaj Liĉge. lli eniros Germa- 
nujon tra Aachen koj flugos Berlinon tra 

Dŭsseldorf, Bielcfeld, Hannover, Brauns- 

chweig kaj Magdeburg. En Berlino grandaj 

festoj cstos organizataj dum du lagoj.

F’I Berlino la aviadistoj flugos tra la lilha 

valo ftis Hamburgo, revenante tra Bromon, 
Oldenburg, Mŭnster. Kccln, Oni nun pritrak

tas kun Nederlando por permesi la flugon 

laŭ la Rejna valo ĝis la nova aerodromo 

apud Rotterdam, je mallonga distanco de 

Amsterda!» kaj Utrecbt kaj de tie ili reve

nus Bruselon tra Antverpeno. El Bruselo 

oni atingus Calais kaj el tie Londonon tra 

Dover por reveni tra Folkestone kaj Bou- 

logne-sur-Mer.
La vojagplano kiel eble plej evitas la 

montojn, kaj la plej malfacila estos apud 

Liĉge kaj Spa. Male, la grandaj urboj cstos 

facilo atingeblaj, ĉar la aerodromoj gene

rale trovigas ekster la centro de Turboj.

La plena regularo estos ellaborata de 

sportistoj kaj de la interesatoj mem en 
decembro, ĉio sntaŭmontras grandan 

sukceson de tiu epokfaronta manifestado.

IDEOJ & FAKTOJ

La ĥina Parlamento

En lasta tempo cn Ĥinlando sencese oni fa

ras propagandon pri enkondukado de kons

titucio. La Pekin a registaro per dekreto 

de 19 aŭgusto 1908 anoncis, ke konstitucio 

estos enkondukota cn 1916. (iis do la en

konduko de konstitucio, la registaro or
donis al la provincestroj kaj guberniestroj 

organizi en siaj provincoj tiel nomitajn, 
« provincajn komitatojn » aŭ provincajn 
konsilojn por kutimigi la logantaron kaj 

oficistaron al konstitucia regimo. Ci tiuj 
komitatoj estis organizitaj en plimulto de 

provincoj; organizado de tiuj komitatoj en 
diversaj provincoj estas malsama: en 

kelkaj oni elektadis komitatanojn, cn aliaj 
provincestroj arbitre dili nas komitatanojn 

el eminentaj 'hinoj. Tiuj komitatoj havis 
kompetentecon en financaj aferoj de pro-
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La Suferoj ile juna WertHer
de W . v. GOETHE

T r a d .  F .  U S I N G E R

La 16-an do junio.

Kial mi ne skribas al vi ? — Ĉu vi tion 
demandas kaj tamen eslas unu el la scien

culoj? Diveni vi devus ke mi fartas bono 
kaj — resumo, mi faris al mi konatulon kiu 

plie koncernas mian koron. Mi ok... mi ne 

scias.
Rakonti orde al vi, kiamaniere okazis, 

ke mi konatigis kun unu el la plej amindaj 
kreitinoj, estos malfacile. Mi estas gaja kaj 

foliĉa, kaj sekve ne bona historiisto.

Angolon! — F'i, tion diras ĉiu pri la sla, 

ĉu no? Kaj tamon mi ne scias diri al vi, 
kiel perfekta Si estas, kial si eslas perfekta; 

sufiĉe, Si ekkaptis ĉiun mian senton.
Tiom da simpleco kun tiom da prudento, 

tiom «la boneco kun tiom da firmeco, kaj la 

kvieteco de 1’animo kun Ia vera vivo kaj 

la agemo.
Ĉio tio estas malbela babilejo, kion jus 

mi diris pri si, mizeraj abstraktaj, kiuj 

ne esprimas eĉ unu trajton de sia memo. 

Aliafoje — ne, ne alian fojon, tuj nun mi 

volas ĝin rakonti. Se nun mi ne faras gin, 
neniam okazus, ĉar, inter ni, do kiam mi 

ekskribis, trifoje jam mi ostis formetanta 
la plumon, sciiganta mian cevalon por 
e l r a j d i .  Kaj tamen hodiaŭ matene mi ju

ris al mi, ke mi ne rajdos, kaj tamen tiu
momente iras al la fenestro por vidi, kiel

alte staras la suno...
Mi no povis deteni#, mi devis viziti sin. 

Jen mi revenis, Vilhelmo, volas vesper

to angi mian buterpanon kaj skribi al vi. 

Kia bojego ĝi estas por mia animo, vidi sin 

meze de la karaj, viglaj infanoj, siaj ok 

gefratoj I —

vinro, sed illaj decidoj ne eslis devigaj 

por provincestroj.

La registaro, doninte promeson pri en

kondukado de reformoj de registara re

gimo, pato post pafto efektivigis kelkajn cl 
siaj promesoj; jenaj reformoj estis efekti

vigitaj i enkonduko de malalta kaj mesa 

lernado, elklarlgode provincaj, ministrejaj 

kaj tutregnaj en-kaj elspezoj, enkonduko 

de provinca, urba kaj kampara memre
gado.

Fine, la 20 septembro estis malfermita 
la unua kunsido, de la liina parlamento 

aŭ konstitucia ĉambro, tiel_ nomita Cty- 
Ĉenj-juanj. La vorto Czv-Ĉcnj-juan) cn 

traduko signifas. Helpanta Ĉambro por 

regado. Tiu ĉi konstitucia institucio estas 
k̂onsilanta parlamento, kies decidoj ne 

estas devigaj por registaro, lin 1916 tiu ĉi 
parlamenta ĉambro cstos reformata en 

supran Cambron de liina leĝdonanta parla
mento.

La nuna ̂ konsilanta ĉambro konsistas 

el 262 deputitoj, el kiuj 90 estas difinitaj de 

rego, 66 elektitaj inter oficistoj kaj la 

ceteraj estas elektitaj de provincaj komi
tatoj. La parlamento povas prijugi regnan 

buĝeton, impostojn, regnajn pruntojn kaj

novajn I agprojektoj n, krom koncernantajn 
al konstitucia regimo.

La statuto de la ĥina parlamento estis 

publikigita la 30 junio 1909 kaj malfermo de 

unua gia kunsido Iair dekreto de 14 aŭ

gusto 1908 fiksita je la 20 septembro 1910.
En komenco de septembro de tiu ĉi jaro 

en ciuj provincoj estis finitaj la balotoj de 

membroj de provincaj landaj komitatoj 

(Czy-i-czjuj) kaj laŭ aliaj kurioj, estis an
kaŭ difinitaj la membroj de registaro. La

li septembro en Pekin’o ĉeestis la pli

multo de la parlamentanoj. En tiu ĉi tago 

okazis la- unua antaŭapera kun sido. En 

tiu ĉi kaj en la sekvintaj kunsidoj estis 
ellaboritaj la ceremonialo de malfermo, 

distribuo de membroj laŭ komisionoj kaj 

verkita instrukcio por kondukado de kun
sidoj.

Je la naua matene de 20 septembro, la 
membroj de l’parlemento, vestitaj en ni

graj longaj vestoj, kunvenis en la alta ju

rista lernejo. Post enskribigo de siaj nomoj 

kaj adresoj la parlamentanoj prezentis en 

sekretaria fako siajn rajtigojn pri elekto 
kaj ricevis membrokartojn. Al ĉiuj mem

broj estis donitaj argentaj medaloj kun du 

hieroglifoj, ĉirkaŭitaj per drakoj. Medaloj 
estis pendigitaj je rubandoj rugaj por 

membroj elektitaj, bluaj por difinitaj de 

registaro kaj verdaj por sekretarioj, ĉir

kaŭ la li8 horo, Iau sonoro, la membroj 

ĉeestis en salono, faris 9 tergcnu fleksoj n 

antaŭ la neokupita trono de 1'imperiestro 

kaj okupis siajn lokojn cn la atendo de 

1'alveno de Princo Reganto Prezidanto 

tralegis la distribuon de l membroj laŭ 

ĉiu ella ses komisionoj.Je la dekdua ĉeestis 

Princo-Reĝanto, Li eniris en apartan cam
bron, kie li akceptis la parlamentanojn, 

post akceptado li eniris en la ĉefsalonon, 
kie sidinte,apud latrono li auskultis la Iro

nan paroladon kaj mera turnis sin kun 
parolado al la elektitaj membroj de l'par- 

lamento.

La tronan paroladonje nomo de imperies

tro tralegis kaduka princo Cin ; en tiu ĉi 

parolado estis mallonge dirita, ke por la 

plenumo de la volo de mortintaj geimpe

riestroj la nuna imperiestro malfermas en 

difinita tago la unuan kunsidon de kons

titucia parlamento, kiu servas kiel funda

mento de estonta supra ĉambro de parla

mento, fondota cn difinita tempo. La im 

periestro rejesas neŝanĝeblecon de prome

soj de sia antaŭulo efektivigi la konstitu

ciajn reformojn en difinita tempo kaj al

vokas la membrojn kun ĉia peno rilati 

bonkonscience al la plenluno de la disku

totaj problemoj, esli esprimiloj de lavoro 

popola, alvokta al helpo al registaro pol

la bono de 1’regno.

Post la trona parolado, Princo-Reĝanto, 

en malmultaj vortoj gratulis pri la efekti
vigo de fundamento de estonta parla

mento. Je tiu parolado respondis la prezi
donto de ĉambro princo Pu-lunj, kiu dan

se mi daŭrigos tiele, vi fine scios tiom, 

kiom komence. Aŭskultu do, mi devigos 
min rakonti detale.

Antaŭ nelonge mi skribis al vi, ke mi ko
nigis kun la prefekto Z..., kaj ke li petis, 

ke baldaŭ mi vizitu lin en lia ermitejo aii 

pli bone en lia malgranda regolando. Mi 

forgesis gin kaj neniam eble estus veninta 
tion, se la hazardo ne estus al mi malko

vrinta la trezoron, kapitan en deserta re
giono.

Niaj gejunuloj arangis balon sur la kam

paro, je kiu mi min ti ovis inklina. Mi pro
ponis mian manon alĉi-tiea bona,bela,ce

tere negrava knabino, kaj ni decidis, ke 

mi luos kaleŝoo, veturos kun mia daneon- 
tino kaj Sia kuzino al la amuzejo kaj kun

prenos survoje llari oton 'I--. — « Vi koni

gos kun bela fraulino, diri» mia kunulino, 
kiam ni veturis pasdomon tra la vasta, bele 

maldensigita arbaro « Gardu vin » diris la 

kuzino, « ke vi ne enamigi! I *> — « Kial ?» 

nii demandis. — « Si jam fiancinigis >', ŝi 
respondis,» kun ire honesta viro, kiu for

voja gis por ordigi siajn aferojn, ĉar lia pa
tro mortis, kaj por aspiri salutan oficon. » 

La komunikdo por uii estis sufiĉe indife

renta ■
La suno estis ankoraŭ kvaronhoron de 

la montaro, kiam ni alvenis al la korta 

pordego. listis tre sufoke, kaj la sinjorinoj 

esprimis sian timon pro fulmotondro, kiu 

sajnis formigi en grizetaj, malsekaj nube

toj ĉirkaŭ la horizonto. Mi trompis ilian 

timon per laŭdira kono de la vetero, kvan

kan* mi mem konjektis, ke nia amuzo es
tos malhelpata.

Mi eliris kaj servistino, venante al la 

pordego, petis, ke ni bonvolu atendi mo
menton ; fraulino lisnjo venos tuj. Mi iris 

tr̂ la korto al la bone konstruita domo, 
kaj, suprenirinte la stuparon kaj onirinte, 

mi ekvidis la plej carman spektaklon, kiun 

mi iam rigardis, lin la antarnombro svar

mis sos infanoj, do dekunu gis du jaroj, 

ĉirkaŭ knabino de bela staturo, meza gran-

kls pro la afabla atento al popolaj repre

zentantoj, kaj esprimis kredon, ke de nun 

la feliĉo do Fpopolo estos garantiita.

Per nova ceremonia naŭfoja genuflekso 
la kunsido estis malfermita.

Nontempe la konstitucia ĉambro unue 
prijugis, kiel plej alla Instanco, konflikton 

de unu guberniestro kun provinca komitato, 
La komitato de provinco Gueny-si • fiksis 

templimon por fermo de opiaj vendejoj 

kuj filmejoj en nuna jaro; la guberniestro 

pligrandigis la templimon kaj prokrastis la 

plenumon de 1’decido. La komitato faris 

proteston kaj eksigis. La Parlamento ek
vidis en la agoj de 1'gubernlestro rompojn 

de kompetentajoj do komitato kaj decidis, 

proponi al la guberniestro, ke li ne miksu 
sin en decidojn de komitato en afero de 

batalado kontraŭ la fumado de opio, kaj al 
komitatanoj, ke ili revenu.

Tiaj estas la unuaj pasoj de la liina par

lamentanino.

F. P o to h o c in  (Barbin).

La kostoj de la militŝiparoj

La amikoj de komuna paca interkon
sento de la nacioj vidas kun ĉagreao, ke 

malgraŭ fortaj klopodoj de sciencaj kaj 

politikaj eminentuloj la grandpotencaj na
cioj daŭras fortigi siajn terajn kaj marajn 

armilarojn La fortulo vivadas cn la mal

felica ideaĉo, ke alia fortulo eblo povos 

havi la dezi regadon minaci la posedajon 
de la alia. Dume li mem Jure asertas, ko li 

ne havas nepre tian intencon, li tamen 

malkonfidas la verecon de la najbaraj pa

cemaj asertoj, ĉiu grandpotenculo preten

das, ke li nur armigas pro protekto kon
traŭ malamikoj kaj tial kun jaluzo obser

vas la militajn progresojn de la najbaro, 

celante, se eble, tuj superi ilin Tio estas 

Ia kauzo por la ĉiama kreskado de la els
pezoj de la popoloj por U j«* nur «n revo
necesa defendo ile lu naciaj poseditoj.

La sumoj malsparî  por tiu ĉi «enbena 
celo estas surprizegaj kaj montras la abis

mon al kiu la nacioj en blinda fervoro ku
regadas La saraoj almetitaj al la nacioj 

per la armigo kreskanta, tiu sencerba vel- 
batalado, estas tiel grandaj, ke ili forpre

nas la grandan parton de la fruktoj iie la 

Libroma homaro kaj eĉ minacas detrui la 

kulturon mem. Ni vidu la sumojn elspezi

tajn por armiloj laŭ la paroloj de la brita 
kanceliero Llovd George ; En Britujo ili 

atingis antaŭ 20 jaroj la altecon de tri cent 

milion S-m.. hodiaŭ jam eslas sep cent mi
lion Sui.

La landoj de la tuta tero elspezas jaro 
4500 milion Sni. tiucele.

Ni komparu la elspezojn por la miliiŝi- 
paroj de la diversaj statoj.

!8gij-!<j00 Plimultigo
oj» milion Sin. procenta

Britujo, 270 VIO M o/o
Usono, HO 'HO 145 -
Germanujo, IUJ Sifi 342 —
Francujo, i ti 148 21 —
Ru uujo* 92 JOO 9 —
Japanujo, afi T O 41 -
Italujo, 48 69 44 -
Aŭstrujo, 15 40 I (58 —

Ĉu ni povas esperi, ko tiu ĉi terura vet

kurado Cesos en proksima estonteco? Be
daŭrinde ne, ĉareĉ malgrandaj nacioj nun 
jaĝas necese havi klrasŝlpogojn. La prezo 

de tla monstro estis antaŭ .'jaroj 18 milion 

Sni., hodiaŭ jam 21 milion Sm. No mankas 

la ebleco al la teknikistoj konstrui kolosojn 

ankoraŭ pli terurajn. Kaj unu sola eksplo

dilo povas senvalorigi tiun sumegon de 

spiritaj kaj laboroj fortoj nun dedicitaj al 
nekultura celo.

Amikoj de 1’paco, estu viglaj I Esperan
tistoj, pripensu, ke per la plirapidigo de la 
divastigo de nla homara afero la Inter

komprenigo de la popoloj kreskos kaj tia
maniere malkreskos la neceseco de la te

ruraj mortigiloj kaj detruiloj ! La pros- 

perego do Esperanto redonos neimiteblajn 
fortojn al kulturaj laboroj. NI nepre devas 

venki la malamikojn de la kultura progreso.

W. A. Voo mui (Del. Hamburg).

deco, kiu portis simplan blankan veston 
kun rugetaj bantoj ĉe brako kaj brusto. - 

Si tenis nigran panon kaj detranĉis al Ciu 
de siaj malgranduloj ĉirkaŭe pecon kon

forme al afto kaj apetito, donis gin kun tia 

afableco, kaj Ciu vokis tiel senafekte: Dan
kon I, etendinte Ia manetojn longan tem

pon antaŭ ol ĝi estis devancita kaj nunaŭ 

gaje forsaltetis kun sia vespotalio aŭ kon
tente foriris Iau sia pli kvieta karaktero 
al la kortpordego, por vidi la gefremdulojn
kaj la kalcion, per kiu forveturus Ĥanjo.

— « Mi petas pardonon », ŝi diris, » ke mi 
envenigis vin kaj atendigas la sinjorinojn. 

Pro la vestado kaj kelkaj komisioj por la 

mastrejo dum mia forestado ini forgesis 

doui la vesperpanon al miaj infanoj, kaj

ili volas havi panon de neniu escepte de 
uii, — Mi diris al ŝi negravan komplimen

ton; mia tuta animo estis fiksita sur la sta
turo, la voĉo, la sintenado, kaj mi apenaŭ 

havis tempon por liberigi de la surprizeco, 

kiam ŝi kuris eo Ja Cambron por preni 

siajn gantojn kaj sian ventumilon. La mal

granduloj timeme rigardis min demalprok
sime, kaj mi aliris al la plej juna, kiu estis 

infano de la plej felica fizionomio. Gi fori
gis, kiam jus Ĥanjo. elvenante cl sia Cam
bro, diris : « Ludoviko, donu la manon al 

S-ro Kuzo. » Tioo la knabo faris tre sen

pene, kaj mi ne povis deteni gi kisi lin kore 

malgraŭ lia malgranda fincelo — « Kuzo?» 

mi diris donante al ŝi la manon, « Cu vi 

kredas, ke nii estas inda je la feliĉo esti 
via parenco?» — « Ilo », ŝi diris kun sen

pripensa rideto, « nia gekuzeco estas tre 
malproksima, kaj mi boda urus gin, se vi 

estus la plej malbona intere » — Forirante 

ŝi komisiis Sofion, sian plej maljunan fra
tinon, knabinon ĉirkaŭe dekunujaran, ke 

ŝi bone gardu la rafanojn kaj salutu la pa
tron, kiam li revenos hejmen de promena 

rajdo. Al la malgranduloj ŝi diris, ke ili 

obeu sian fratinon Sofion, kvazali ŝi mem 

Cee stus, kion do keikaj speciale promesis. 
Malgranda, scivolema blondulino sesjara

Por havi lernejon

La plej notinda el la lastaj okazintajoj 

en Hispanujo, ne eslas lu timo de lu estra

ro dum la portugala Revolucio, nek la jus 
voĉdonlta lego de la <■ bandade » (pendu 

seruro) por liniigi la kreskon de la mona

haj korporacioj, en espero de lego iiri Aso
cioj nek In gojo, kiun tiu lego produktis en 

en Romo; nek la strikoj de Ferrol, Bilbao, 

Zaragoza, Barcelona, Sabadell, k.t.p.; 

nek la elmigrado de Gotico, kun nepris

kribeblaj scenoj de malgojo kaj mizero; 
ĝi ankaŭ ne estas la nova bugeto, kiu Sve
bas kiel siaj kunuloj de la . plej civilizitaj 
landoj », kun la sankta celo perfektigi la 

militrimedojn, civilizi la marokajn kabi

loĵ  koj unuvorte fari la felison de la his
panoj; nek la forigo de Ia konsumimpos
toj, voĉdonita ile Ia madridaj urbkonsilan

toj, sed malakceptita de la estraro, tial ke 

la ĉefa afero por la Madridanoj ne estas 
vivi, sed pagi.

ĉu gi estas la brufarinta parolado de

I Hektoro de la Salamanka Universitato, 

predikanta kontraŭ la internaciismo ? Pli 
grava estas tiu de Ramiro Maeztu, juna 

talentplena publicisto, kontraŭ la sentaŭ- 
gaj dandoj, kiujn li alvokas al kunagado 

kun la laboristoj : tiuj ekzercu siajn cer
bojn, por pretigi laboron al tiuj ĉi.

Al ĉio superas, kio okazas en « Torre 

del Mar », malgrando vilago je 24 kllom. 

de Malaga, ĉe la bordo deMezamaro, pura, 
gojaspekta sub Iuma ĉielo, sed sen lernejo, 
spite la sencesaj petegoj de giaj 8000 logan

toj. Perdinte ĉian esperon, ili kunvenis, 
kaj decidi ne fumi, por pagi lernejestron 
per la ŝparota mono. La unuan monaton 

la produkto estis 90 pesetoj, tio respondas 
al jarpago da 400 Sm. ; per tiu monsumo, 

en Torre dol Mar, lernejestro povus vivi, 

kaj eĉ fumi! Eblo la Ministro de Publika
IP  strii n (I o  i re  v o *  « r a n  g r i i m g ig « ,  -M-a

lia kolego de Financoj certo ne samopinios ; 

ĉar la Torreanoj estis en tio Ci ne nur kul
turaj homoj, herooj venkantaj sin meni;

ili ankaŭ estis lertaj kaj spritaj : efektivo, 

la tabako estas unu cl la plej fruktodonaj 
rentoj de la Stato.

Jen bono ekzemplo por tiuj, kiuj ne ha
vas monon... por Esperanto. Al tiuj imi
tindaj bravaj vilaganoj ni sendu sinceran 

aplaŭdon, kaj ni simpatie memoru pri 

Torre del Mar, malgranda, pura, ĝojas- 

pekta sub luma ĉielo, kaj kun lernejo.., 
per la tabako!

P. Linares (Del. Cordoba).

Internacia Ligo de 1’Pura Nutrajo

Tiu ĉi juna societo, jus enskribita kiel 

Esperantia entrepreno, respondas al uni

versala bezono pli kaj pli urge sentata : 

scii, kion oni mangas kaj trinkas, eviti 

venenigadon eĉ per substancoj permesataj 

de la legoj Oni memoras, ke la unua in
ternacia kongreso por haltigo de la trom

poj pri nutrajoj okazis en Ĝenevo, dum 

Septembro antaŭ du jaroj : gi donis pri 

Ciu mangajo kuj trinkajo difinon akurate 

precizan. Sed en dua kongreso (Parizo, 
Oktobre 1900) industriistoj jam bedaŭran- 

taj sian tro sinceran verkon permesis, sub 

titolo « regulaj procedoj », ne montrotaj 
al la aĉetantoj, duspecajn falsojn : ek

zemple aldonon de faba faruno al la tri
nko, mikson de koloriloj, acidoj, antisep- 

sajoj en kukoj, konfitajoj aŭ konsentoj.

Tiam naskigis la Ligo de la Pura Nutrajo, 
samtempe de necesa zorgo por la homa 

sano, kaj de honcsteca protesto kontraŭ

la ruza preteksto, laŭ kiu gaj na vidaj komer
cistoj pretendis, ke la publiko ne devas, se 
nur gi ne ostas evidente venenata, koni la

konsiston kaj preparon ile 1'aĉetataj nu
trajoj.

Eksistas ja en multaj landoj legoj pu

nantoj kaj haltigontaj la falsojn ; sed ili 
ĉiam maltaŭge aplikigis : ili punas podeta
lajn komercistojn pro sensignifaj ne regu

laj oj. forgeso de etiketoj, aŭ vendoficistpjn 
ekzamenitajn sur la strato, dum la fabri

kistoj mem, ekzemple laktoproduktistaj 
firmoj, neniam kondamnigas : ili nenion 
haltigis : oficialaj statistikistoj eĉ konsi*

ĉirkaŭe diris: n Tamen gi ne estas vi, ftanjo; 

kuj vin ni ainas pli multe. * - b du plej 

agaj knaboj suprenrampis malantaue sul
la fiakron, kaj le mia peto ŝi permesis al 

! ili kunveturi gis la arbaro, se ili promesos 
ne inciteti unu la alian kaj bone sin teni.

Apenaŭ ni sidigis konvene, la sinjorinoj 

salutis sin reciproke, faris rimarkojn pri 
la vestoj, precipe pri la ĉapeloj kaj severe 

kritikista personojn partoprenontajn, kiam 

Hanje igis la fiakriston halti kaj siajn fra
tojn deiri, kiuj deziris kisi ankoraŭ fojon 

Sian manon, kion la plej ago faris kun tiu

delikateco propra al aga de dekkvin jaroj, 
la alia energio kaj facilanime. Unu fojon 

ankoraŭ ŝi saltigis la malgrandulojn, tiani 

ni dalirigis nian vojon.

La kuzino demandis, Cu ŝi tralegis la li

bron antaŭ nelonge senditan, « Ne *, diris 

Ĥanjo, « gi ne placas al mi; vi povas gin 
repreni. La antaŭa ankaŭ ne estis pli bona ».
— Mi miris, kiam mi demandis, kiaj libroj 

estis, kaj ŝi respondis al mi; — Mi trovis 
tiom da karaktero en ĉio, kion ŝi parolis, 

je ĉiu parolo mi vidis eliri novajn darmoj», 

novajn radiojn de 1'aniroo el Siaj trajtoj,
kiuj Sajnis plijuniga ĉar si sentis sin kom
prenata de mi.

\ Estaste pli juna », ŝi diris, « nenion 
mi amis pli ol romanojn. Dio scias, kiel 

fcllCa nii estis, kiam dimance mi povis si

digi en iu angulo kaj tutkore travivi kun 
iu Misa Jermi/ la feliĉon kaj la malfeliĉon. 
Mi ankaŭ nemalkonfesas, ke tiu speco an

kaŭ allogas min. Sed ĉar mi maloftege ha
vas tempon por legi, la libro nepre devas" 
esli laŭ mia gusto. Kaj tiu aŭtoro estas al 

iui la plej kara, je kiu mi trovas mian 

mondon, kie ĉio okazas kiel ĉirkaŭ mi, 
kaj kies rakonto (amen farigas al mi tiel 

interesa kaj kora, kiel mia propra hejma 
vivado, kiu ne estas paradizo, sed tamen 
fonto do nedirebla fei i Negeco. »

Mi penis kaŝi miajn emociojn ĉe tiuj 
paroloj. Sed liono (labris longan tempon; 

ĉar, avidante Sin parolantan kun tia vereco

deras kiel progreson la plimultigon de 
1’kondamnoj I

Fiai la Ligo procedas tute alimaniere : 

fti sin turnus ne al la registoroj, «ed rekte 

al la konsumantoj kaj al la honestaj kaj 

bonvoloj produktistoj. Per tla rimedo on 

New-York In logantaro gvidita do privato 
komitato, konsistanta el sciencistoj kaj 
slndonuloj, estis jam sukcesinta ricevi pu

ran lakton. Do la Ligo usas nur unu ilon, 

la « Labelon », tio ostan propra regestrita 
marko, societa etiketo, rezervata al pro

dukoj, kies fabrikantoj kontrakte kon

sentis ekzamenigi en lu fabrikejo mem, Cle
ajn, ĉiam ojn, de la delegitoj do la Ligo ;

la podetalaj vendistoj promesas nur, se 
nutrajo Ce ili ekzamenita cstos pruvata 

kiel falsa laŭ hi anoncita titolo, juge ataki 

la fabrikinton ; rostas al ia konsumantoj la 
zorgo nepre postuli nur produktojn 
montritajn per la labelo

Oni tie ne parolu pri la nekompetenteco 

do la granda publiko pri konsisto kuj pre

paro de 1’nutrajoJ: simplaj estas la difinoj, 

kaj la komuna prudento tute suficas pri 
tio : kafo estus kafo, iie cikoriajo ; fruktu 

sukeraĵo ne ricevigas per kunmeto de ke- 

miajoj I viro naskigus de vinbero sen gipso, 

sen sulfuracida. Kaj per la monata jur
nalo (nune nur france redaktata, sed Espe
ranto, kiel diras la francoj, ne estas farita 

por lu hundoj), koj per la ogado mem en
treprenita de la Ligo, lo konsumantoj edu
ki gos.

La jara kotizajo por individuoj aŭ socie
toj estas S 2 ; membroj de aligintaj so

cietoj pagas nur po 40 Sd. ; ĉiu ricevas la 

Jurnalon, kies abono sen aligo kostas 80 SU. 

Jam anigis, precipe en Francujo, multaj 

eminentuloj, kuracistoj, farmaciistoj, mul
taj kooperativaj societoj, la potenca Tu- 

ring-klubo, ankaŭ multaj personoj nur

utilon, la defendon do sia sano kaj vivo. 

Formigis lokaj grupoj ; tiu en urbo Le 

Mans tuj per 'simpla prezento akceptigis 
de laktovendistoj kaj posedigis de l'pll-

uiulto de l uktantoj la garantian labelon.

La oficeja adreso estas : Ligue Interna
tionale do 1'Aliment Pur, 5, rue Grĉtrv, 

Poris, Por lo korespondo en Esperanto, 
sin turni provizore al S-ro I)eshays, Sens, 
Francujo.

R. Dumais, (Del. Sens).

Pri la reformo de 1’Kalendaro

La demando pri la reformo de 1’Ka

lendaro jus faris novan progreson.Efektive, 
ni ekscias de S-ro Grosclaude,la elpensinto 

de lu Cefa projekto, kaj, lati oficiala kon

firmo de la gazetaro, ke la Svisa federala 
Konsilantaro decidis iniciati la kunvokon 

de lnternacia Konferenco, kies celo estos 
Ia reformo de la Gregoria Kalendaro, kiu 

prezentas la maloportunajon okazigi la 

feriajn festojn je malsamaj datoj Ciujare. 
La Vatikano, konsulte, estus favora je tiu 

reformo La reformo diskutota estos bazata 

laŭ la projekto d? {'('«enevano Grosclaude
projekto jam  elmetita Ci-tie kaj, kiel oni 

scius, rekomendita de la l-a Kongreso de

U. E. A.

Oni povas do esperi, ko baldaŭ tiu grava 
demando cstos sur la vojo al realigo. En 

la okazo se la Svisa registaro ne estus pre
ninta sur sin tiun iniciaton, la Nederlanda 
registaro estis kuj ankoraŭ estas preta 
kunvoki konferencon por la nomita celo.

Homara Dataro

2. ISOS. — Venko de Napoleono Ce A el
sternis.

i8SĴ5i. — Ludoviko Napoleono proklama» sin 
imperiestro de la Francoj.

8. 18'i0. — Naskigas eu Limoges Julio Cla- 

relie, roman kaj dram-verkisto kaj historiisto.

i. 1042. — Mortas kardinalo Richelieu ; kar
dinalo Mazariao lin anstataŭas.

1797. — Mortas fizikisto Luinto Galvulni eltro
vinto de la elektra fluajo.

1891. — Mortas en Pariso Dom Pedro eksim
periestro de Brazilujo.

pri la kampara pastro de 11 aiteĵieUl, pnT~" 
mi ekestis tute ekster mi, diris al ŝi Cion, 
kion ml sciis, kaj rimarkis nur post kelka 

tempo, kiom Ĥanjo direktis la parolon al 
la ceteraj, ke tiuj-ĉi estis sidintaj tiun-ĉi 

tempon kun malfermitaj okuloj, kvazaŭ Pi 

no Cee* t ua. La kuzino pli ol unu fojon 
moko rigardis min, sed tio neniel genis 
min.

La parolado lumigis al la plezuro de la
dancado. « Se tiu-ĉi pasio estas difekto », 
diris franjo, « mi volonte konfesas al vi, 

ke mi scias nenion kontraŭ lu dancado- 
Kiam Cagrenigante mi tinte lu'as kontra

dancon sur mia malagordi fortepiano, 
Cio ree estas bona. »

nuni la konversacio, kiel ravis min siaj 

nigraj okuloj I kiel la vivplenaj lipoj kaj 

la freŝaj, viglaj vangoj altiris mian tutan 
animon ! kiel mi.sorĉita per la helega senco 

de Sia parolado, ofte ne aŭdis la vortojn, 

kiujn si uzis I — tion vi povas imagi, Car 
vi konas min. Resume, mi eliris el la 

fiakro kiel soifanto, kiam ni ekhaltis an

taŭ la amuzejo, kaj tiel perdis min revante, 
ke mi apenaŭ atentis la muzikon, kiu ren
konte sonis al ni el la lumigita ĉambrego.

La du sinjaroj Atiri™* kaj iu N. N. — 
kiu memoras ĉiujn nomojn! — kiuj estis 

dancontaj kun la kuzino kaj Kanjo, akcep

tis nin Ce la fiakro, ekprenis siajn frati
nojn, kaj nii suprenkondukis la mian.-
Ni in t erpi ekti ĝis je menuetoj ; nii invitis 

unu fratinon post la alia, kaj guste la plej 
malagrablaj no volis doni la manon kaj 

fini. Hanje kaj ŝia kundancanto komencis 

anglan, kaj kiel mi estis feliĉa, kiam ŝi en 

la vico komencis la figuron ankaŭ kun mi, 
tion vi povas senti. Oni devas vidi sin dan

cantan. Vidu : ŝi alestas kun tuta koro kaj 

tuta animo, ŝia tuta korpo harmonia, tiel 
senzorga, tiel malembarasata, kvazali ŝi 

krome pensus nenion, sentus nenion; kaj 

certe en tiu-ĉi momento ĉio alia malaperas 
Ce ŝi.

Mi potis sin pri Ia dua kontraŭ-daneado;

5. 1513. — Paca traktato de Blois Inter His
panujo kaj Francujo.

18/0. — Mortas Aleksandro Dumas, patro.

(i I — Kristoforo Colombo ekipigas en 
Insulon Ki» Domingo.

1 7 24 , —  Pragmatika Sankcio kiu certigas al 
Malio Fore ro, filino de Carlo VI, la tronan he
redigon de Aŭsirio.

im . - Mortas Louis Blanc.

7. I HUI — Mortas ingeniero Perdi Da ndo 
Lesseps»

8. 1741 • — Mortas Vitus Bering:, dana esplo
rito kili <*n 172<S malkovris la samnoman mar
kolon.

isti. — Naskigas eu Krikne la norvega ro
manisto kaj dramverkisto Bjcernson Bjcernst- 
jerne.

1903. — Mortas en Britton filozofo Her
berto Spencer.

I). 1674. — Mortas predikisto Frato Pafilo
Segneri.

IGU. — Mortas pentristo Antono Van Dick.

10. 1.08. Interkonsento de Ca mbra y inter
Maksimiliano Ia imperiestro, luno Kli franca
re fiJ>»po II k/«j Ferdinando Katolika,
k* intra u la Venecia respubliko.

IHO, — Lutero bruligu* la papan brevon de 
Leono X per kiu liestis «̂komunikita.

Mortris Alfredo Nobel elpensinto de 
la dina mito,

11, liSS. Mortas Mi helo Patrologo orienta
imperiestro.

lois. Mortas en Sieno pentristo Bernar
dino Belli n imita n Piolurjccbio t».
1810..— Naskigas en Parizo, Alfredo de

Mu sse t, finna pieto.

1803. — Naskigas en La Cote Saint-Andre, 
komponisto Hektoro Berlioz.

lV)ri. Mortiis poeto Mateo Bolardo ver
kinto de poemo « Emanigita Orlando ».

l i. 17vW. — N**kig;i« en Milano Petro Verri
h i* i uniato kaj ekonomiisto. 1 ______
1714. — Lu r* n kta oficejo kondanujaiTia koT*"-" 

mentanon de Bay'e.V 9

1881». — Mortas glora poeto Roberto Brow- 
ning el Londono.

13 I Viti, — Mortas Jukolo Donato re stari
ginto de la skulptarto.

1343. — Malfermo de in kunsido en Trento.

1729. — Mortas materialisto Antono Colina.

li. loi?. Naskigas en Knudstrup sveda 
astronomiisto Tvebo Brabe.

1799. — Mortas la fama prezidinto de Usonoj 
Georgo VVashington.

1894. Mortas en Romo Bernabita mona Iio 
Francisko Densa, meteorologiisto.

lo. 1859, — Naskigas en Bjekstoko (GeodoijftL 
Lazaro Ludoviko Zamenhof, elpensinto de EAt'/f 
peranto.

A .  T e l l i n i

Lia p ak to ]
'JO oktobro, —  Madrid. —  Mortas duko 

Kristo!»! Colon de Veragua, posteulo de Kris
toforo Kolombo, eksministro de Hispanujo.

I" Novembro. — Paruo. - Ministro Briand
prezentas al Prezidanto Fallieres sian eksigon.

‘2. Parizo. — Fallie.es komisias Briand resta
rigi Ministraron,

3, Nov-'! onno. — Memmortigo de S-ro Jones, 
posedanto de la gareto New-Yorfc Timos.

P o s td a * , —  Renkonto de Caro Nikole ||• 

kua imperiestro Wilhelmo II» el Germanujo.

Londono. —  Aerveturanto Will0W3 provas Ia

kuradon de Landono al Parilo per sia direktebla
« I :rbo Cardiff s,

L isbo no . — Oni decidas tujan aplikon de la 
lego pri la eksedzigo cn Portugalio.

5 . M i l a n o .  — Inaŭguro de busto al dram

verkisto Jaron i m Kovena, eo teatro « Man-
zoni ».

7. B r u s e lo .  — Inaŭguro de la kunsidoj de 
la Deputataro kun alparolado de la rego.

8 . P a r i z o .  —  Ministro Briand prezentas al la 
deputataro la novan ministraron.

5). Modero.- Inaŭguro de XX* katolika kon
greso.

II. Lisbono. — Anglujo rekonas la Portuga
lan respublikon.

fil promesis al mi Ta triarkaj kun la plej 

aminda nckpŝeineco de rmondo Si certigis 
min, ke ŝi tre amas danci germane. « Ci- 

tie estas modo, » ŝi daurigis, ke ciu paro 

restas kune ta la germana danco, kaj Cha- 

peau valsas malbone kaj dankos al mi, se 

iui liberigas lin de la laboro. Via fraulino 

ankaŭ ne scias ĝin nek volas, kaj mi vidis 

ĉe la angla, ke vi valsas bone. Se do vi nun 

volas esti mia dum (a germana, iru kaj pe
lu mian Sinjoron, kaj mi volas iri al via 

Sinjorino ». — Mi jese donis al ŝi la manon, 

kaj ni interkonsentis, ke ŝia kundancanto 

dume amuzu mian dancantinon.

Jen komencigis; kaj kelkan tempon ni 

amuzis ninjo multobla plektado de la bra
koj. Kun kia ĉarmo, kaj kun kia facileco Si 

movis sin t kaj kiam nun ni ekvakis kaj 

turnigis unu ĉirkaŭ la alia kiel sferoj, ko
mence, tial ke tre malmultaj scias gin, io

mete estis malordo. Ni estis sagaj kaj lasis 

iilii elfuriozi, kaj kiam la plej mallertaj ek

finis, ni komencis kaj brave daurigis knn 

ankoraŭ unu paro, kun A Adran kaj lia dan - 
ornitino. Neniam mi movigis tiel faeile. Mi 

ne eatis plu homo. Teni en la la brakoj la 

plej amindan kreitaĵon kaj rondflugi kun 
si kiel ciklono, ke ĉio ĉlrkata malaperas, 

kaj — Vilhelmo, por esti verema, mi tamen 
faris la juron, ke knabino, kiun mi amas,

kiun nii pretendos, neniam devos valsi kon 
alia ol mi, eĉ se mi pereus pro tio. Vi kom
prenas min I

Ni faris kelke da rondiroj tra la ĉam

brego por reguligi la spiradon, ĉiam ŝi si

digis, kaj la o ra ngoj rezervitaj, kiuj nun 
estis la solaj, kaj kiujn mi alportis al ŝi je 

Iranĉajoj kun sukero por refresi, faris 

bonegan etikon, sed mia koro trapikigi 

per ciu tranĉajo, kiun ŝi donis al malmo
desta najbarino.

{Daurigota).

f •



* ESPERANTO *

12. T o r in o .  — Alveturo rle princino KlcmetJ* 

tino cl Belgujo, por edzinigi kun Pi Inco Viktoro 

Napoleono.

Iasnaja Poljana — Leono Tolstoj malaperas 

el sia kamparanejo de Poljana. Oni lia retrovas 

en mona ilejo de KeUek.

13. P a r izo . — Superakvo ekokupas multajn

stratojn de la Cefurbo.

18. Mortu de Leono Tolstoj. A. Tellini.

ESPERANTISTAJ MANIFESTACIOJ

La 2a Kongreso de la Esp. Provenca Fe

deracio (Sud-Francujo) co Toulon, la
19 novembro, havis plenan sukceson.

ĉeeslis ol kongresanoj. Bela ekspozicio 

eslis organizita Ce lu depeŝĉambro de la 

« Journal du Var a. Ĉe la kunveno S-ro 

Dumas, prez., rememorigis pri la progresoj 

de la Federacio kaj anoncis Ia aperon de 

gazeto « Tra Provenclando » kiu diskoni
gos Provencon fremdlandon. Poste oni 

alprenis diversajn administrajn decidojn, 
interalie la kongreso valdonas inviton al 

la francaj grupoj Ciuj «lifti tti la S, f, p. R. 
C.c Ia vivplena fonteno, estis kompreneble 
diversaj toastoj. S-ro Martin, nio fervora 
Del. en Nice parolis pri Esperantismo kaj 

Ia konkreta senco kiun I'. E. A. donis al 

gi. Sekvis festeto. Entute bonega koj ifrojn 

tago, klu montras ulajn progresojn en tiu 
bela regiono. La venonta kongreso okazos 
en Nice.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(U. E. A.)

OFIC IALA  IN FO R M ILO

Balotado de la Komitato

La balotado de la Kombado liveris la

jenajn rezultatojn:
Voĉdonintoj: 5 7  . Voĉoj esprimitaj : 6 9 . 

Estas elektitaj kiel Komitatanoj :
H .  B o l i n g b r o k e  M u d if . .................................  6 9

H .  H o d l e r ................................................................ ....6 9

P. B l a i s e ................................................ ................... 68

D r° M . K a n d t ................................ , ........... ....68

Th. R o u s s e a u .......................................̂
J .  S c h m i d .................................................................... .... 67

P .  L i n a r e s .............. .. .............................................. .... 6 5

F .  R o c k m a n n ............................ .. ........................... .... 6 5

S. Sza humi ewicz SII. . • r. r - - • • ♦*
A. C A m .F .s........; ..........................................̂  ̂

Ricevis vocojn: Stromboli 3, Privat 2, 

Vogler 2, Boro I.

Estas elektitaj kiel Vickomitatanoi :
Ed. P r i v a t ......................................... 66

Dro A. Stromboli................................ 66

W. A. V o g l e r .......................................................  6 2

Ricevis vocojn: Carles 2 ,  Gottgeikeu I, 
Kandt I, Linares I, Szvbuneiwic/. I, Sciilbert I.

La rezultatoj de la elekto de \'/‘rezidanto 
Pkaj Vicprezidanto de I Komitato, de I I)i- 
'rektoro, Vicdirektoro kaj fakestroj aperos 
en la venonta N".
Aliĝoj. — Jam multaj membroj aligis 

por 1 9 1 1 .  Ni kore dankas la Del., kiuj klo

podis por tlo. La nombro de la Esperan, 

tianoj pagintaj la kotizajon antaŭ la 2 5 a de 

Novembro superas I.Uuo. Oni daurigu, kaj 

zorgu ke ĉiuj kotizajoj estu pagitaj en 

januaro.
Regiona) kunvenoj. — IU jam okazis 

en pluraj lokoj. Ni petas, ke oni «Iam 
sendu protokolon pri ili. Resumo aperas en 

lo Esperantiaj informoj.
Esperantia Bildo. — Ni rememorigas 

lu konkurson, kiun • ni malfermis inter 

Ciuj Esperantianoj pri Esperantia toldo. 
Vidu la kondiĉojn en nia lasta n". Oni ra

pidu !
Krom tio U. E. A. preparas modelon de 

ajiŝo, el pendigota ĉe la stacidomoj, hoteloj, 
publikaj lokoj, kaj enhavonta la adresojn 
de ĉiuj Del. kaj Esp-Oficejoj de la distrikto 

por servi kiel informilo al la vojagantoj 

kaj diskonigilo de nia Asocio.
Al niaj korespondantoj. — Pro lu 

granda nombro de korespondaĵoj, kiujn 
ni ricevas, ni petas niajn korespondantojn 

1« ĉiam noti slan adreson ; 2' skribi legeble 
kaj apartigi la diversajn punktojn de siu 
letero ; 3" sendante poŝtmandaton, reme
morigi por kio estas difinota la mono (en 

la landoj, kie tio estas ebla). Tio multe fa

ciligos nian laboron.
Esperantia Biblioteko — La nova 

la franclingva broŝuro por U. E. A., pri 
kiu ni parolis en la lasta N", aperis.
Ĝi estas rekomendata al ĉiuj propacan- 

distoj.
Nova eldono de la ruslingva broŝuro 

por U- E. A. tuj aperos. Sin turni al S-ro

Tra la Esperanto liieraiura
Liste rice vitoj verkoj.
Malnovaj pagoj et Lingvo Internacia. 

Unua serio (1896). — Paris, presa esperantista 

soneto, 88, rue Lacepede. Prezo I fr. 25 (Sin.

0,50).

Kiel plaĉas al vi, komedio de Shakes
peare, tradukis D-ro lvy Kellermann (Sm. I).

Unuaj agordoj, poezioj de Viktor Riski 
Eska. Loti* (Polujo), Slaaisla\v Miszevvski li

brejo (Sm. 0.20).

La Litadmonoj de S-ino Kodel (Mrs
Caudle'6 custaio lectures) de Douglas Jerrold, 

trad. James Robbie. Aĉetebla ĉe The British 

Esperanto Association, 133-186 Higli Molboni, 

London, W. C. Prezo : 4 Sd.

La Aventuroj de Alicio en Mir
lando, de Lcwiss Carroj, trad. E. L. Kearney. 
British Esperanto Association. Prezo (afrankite) : 

0.60 Sin. (papere).

Sub la meznokta suno. — Nordlandaj 
Rakontoj, trad. Lehman \Vendell. Amerika es

perantista kompanio, Chicago. Preto : lfo*.

Sm. 0.70, bind. Sm., 1.20.

Ĉar mi rieevis la kvar lastajn verkojn antaŭ
2-8 tagoj, mi recenzos hodiaŭ nur la unuan. 
En mia januara recenzo mi parolos detale pri la 

aliaj.

Malnovaj paĝoj

Liam kuo granda plezuro kaj vera respekto 

nii legas la plej malnovajn verkojn de nia lite

raturo. Mi sentas profundan dankemon al la 

unuaj pioniroj de niâ ĵ nin̂  ŭjfo* al la apos

toloj de nia lingvo kaj movado. Plie, la pureco 
kaj freneco de nia Zamenhofa lingvo, kiun tiu

tempe ne ankoraŭ provis velkigi la riĉigisrtoj (f) 

kaj plibonigiŝ (?), havigas al mi plej delika

tan plezuron kaj forvi&as el mia memoro, alme

naa dum momento, multajn verkojn fuŝlalxn-i-

NIAJ NOVAJ

ESPEKTO ENTfflEHOJ

Szabunie\viez, Mjasnickaja, dom de Kop
po», Moskvo.

Novaj Delegitoj

/Jainberg (Germanujo, Bavarujo), — S-ro 

Otto Heber, Friedrichstr (I I.
Bochnia (Austrio, Galicio). — S-ro Leon 

Drojecki, farmaciisto.

Cerisg-la-Salle (Francujo, Manche). — 

S-ro Y. Detahava (Subdelegito).

Chalonssur-Mnrne (Francujo). — S-ro L. 
Bover, Rue do la Potellerie I.

Egorjcv&k (Busujo, Biazan). — S-ro V. 
Zjenin.

Frankenberg (Germanujo, Saksujo). — 

S-ro Reinhold Hunter. 1
Mensan ̂ viŝuĵo)'. -—'S-ro Watter Streft. 
Ipstvich (Anglujo) — S-ro Yol|ey, 46, All-

saints Road,
Ku I ai s (Busujo, Kaŭkazio).. — S-ro Vla

dimir Maksimov, Hoole Boale. 

Novocherkask (Busujo, Donskaja oblasti)
— S-ro Boris Popov, Marijnkaja 36.

Uinsk (Busujo, Siberio). — Christian

Lojton, Kontoro do II. G. Fiont.
Podolsk (Busujo, gub. Moskvo). — S ro 

Inĝ. Emile Karlsen, Podolskij Zementnij 
Zavori.

Rolle (Svisujo). — S-ino Alice Schenk, 
Grando Buo,

Santiago de Composita (Hispanujo). — 
S-ro Antono Llinas, kuracisto.

Staphorsl (Holando), — S-ro L. Brcur, 
Bouvenn.

S Sania Cruz, rie Tenerife (Afriko, insuloj 
Kanaraj). S-ro Heriberto Diaz Lopez, 
salle X. N° i.

Vel. Mezi riei (Aŭstrio-Moravio). — S ro 
Karel Maltimu*, Zndruka 27L 

Zamboanga (Insuloj Filipinaj). — S-ro F. 
Vandervoort, Box 1142. w

/ololonaŝa (Busujo Poltava* S-ro A. 
Andreevskl.

/irita ŝiparo — S ro Laurence \Villiam 
VVright Torpedo Gunner B. N. II. M. S. 

Mlnerva Mediteranean Fleet.

SANGOJ. — La adreso de la nova Vicdel. 
estas : S-ro \V. Beuschel, Schlosstrasse, 21.
— Aŭgsburff: La adreso de la nova Vicdel. 
estas, S-ro Franz Grŭndler, Philippiî  

\Valzerstr. — Bourg : La Del. logas nun, 
S-ro Chevrot, 7, rue Tevniere. La adreso 

de la nova Vicdel. estaa: S ro lluttin, rue 

du Quatre septembre. — Vasi: La adreso 
de la nova Vicdel estas: S-ino Kapit Maria 
Vivovski, Str. Laskov Katargi I. — Kairo:( 
La adreso de la Del. estas nun: S-ro Hen

riko &ipek, Charch MandeJ 2, kontraŭ 

Fli. Cook kaj Son. — Orleans : La Del. es as 
nun: S-ro Bobert Pillault, rue (irison, 6.

— Roanne: La Del. estas nun, S-ro Ant. 
Marret, Postea et Tĉfcgraphes. — Toulouse: 
La adreso de la Del. estas nun ; S-ro Geor

ges Chalot, rue Pharaon, 12. — Tŭbingen 
(Germanujo): La adreso dela nova Vicdel. 

estas : S-ro Hermann Heber, Kloterberg, 2.
— Ct ree hi: La adreso de la Dol. estas nun; 
S-ro H. B. Van Ollefen, Staalstraat, 23 bis.

Ia le g an to j.

La Malnovaj Pagoj konsistas el dekkvar 
verkoj kaj tekstoj ile nan autoroj. Kn liii pe

riodo (18.%) malmulte da Esperantistoj estis. 
Francoj, Germanoj, Analoj. Do ne estas mii ige, 

ke Ia naŭ suprediritaj aŭtoroj estas precipe ru

saj, polaj aŭ svedaj. Mi plezure citas iliajn no

mojn : \Vasniewski, P. Nylen, Prohoroviĉ- 
Koĉmarenko, Sydovv, Goshi e Almeida, Hof

man, V. Gernct, Alojvo, V. Langlct. La ioni 
malnovaj Esperantistoj kortume salutos tiujn 

verkistojn, alkiuj ili suldas tiom da agrablaj — 
ho ve ! forpasintaj — impresoj. I-a nuna legado 

de tiuj farmaj, diversaj, vivplenaj tekstoj revi

vigas en iliaj koroj la iamajn emociojn.

Kn tre, eĉ tro mallonga autaŭparolo, S-ro 

Th. Cart diras prave : « Oai konstatos, ke, 

malgraŭ la diverseco de U aŭtoroj, bi lingvo 
estas vere unu lingvo, ke gi estas ankoraŭ tiu 
de niaj nunaj plej lertaj literaturistoj, kaj ke la 
Miera, natura evolucio absolute ne faris ĝin 

stranga aŭ arkaika por hodiaŭaj legantoj : la 

darmo de tiu j ĉi malnovaj paĝoj restas tiel fresa, 

/tiel viva, kiel gi eslis ĉe ilia unua apero. »

Kompreneble mi ne volas, nek povas resumi 
tiun libreton, kiu konsistas el plej malsimilaj 

tekstoj : legendoj, noveloj, vojagoj, k. t. p. Mi, 

Franco, legis kun plej granda intereso la voja

don per aerostato de Pariso aI la montoj nor

vejaj, kiu okazis guste antaŭ kvardek jaroj, 
duan la terura milito de 1870; Ia aerveiurantoj 
estis S-roj Rotier kaj H. L. De*cliam|>s. La 

™jaĝ°j dauris 15 horejo « plenajn da dance
roj ». La veturintojn akceptis du norvegoj, Ha- 

rald kaj K Us Slraud. Per signoj ili interparolis. 

Kolicr kaj Deschamps eslis falintaj sur Lifjel) 

en Silfjord (Telemarken). « La 30-an de novem
bro ili venis al K r istian ia, iris al la franca ge- 

neralkonsulejo kaj transdonis sian depeŝon, kiu 

tuj per la telegrafo estis sendita tra Londono al 

la franca regantaro en Tours. La depeŝo envi

vi» tian projekton, kiu poste estis sekvata de la 

intencita unuigo de la Loire-armeo kuo la armeo 
Pariza. »

Eu la stile», iu i r im ark is  ke lka jn  vorto jn  au

Sekve de la novaj dokumentoj, kiujn ni 
presigis por 1911, la nombro de la Espe

ranti Entreprenoj senteble pligrandigis. 

Inter ili estas gravaj firmoj, kiuj gis nun 
tute ne ostis Esperantistoj kaj estis altiritaj 

al nia afero nur per U. E. A. Krom Ia mal
novaj, kiel la tutmonda vojagagentejo 

Cook, la vendejo Solfridge, k. t. p., oni 

devas citi, inter Ia novaj, la bone konatan 
eldonejon I hie he He S: O, cl Paris, kiu el
donas la Esperantajn kolektojn de « L?y 

Revuo kaj multegajn francajn verkojn, 

la grandan presejon Johan! %q\ Dijon, unu 
el la plej grandaj svisaj presejoj la presejon 

R iie hle r 9 el Berii, la mondkonatan ĉokolad- 
fabrikon Tablette I Bern, la konatan volfir
mon <Juenot, el Dijon, la tekomercan fir
mon Matheson, M. Laran & C"', el Edin
burgo la fabrikejon de artistkoloroj, inkoj, 

k. t. p. Gunther Wagner, el Uannover, la 
Internacian Instituton, ol Langnau (Svisu jo), 
la fromageksportan firmon Proksi <£• O-, 
el Langnau (Emmenthal, Svisujo), la pelt- 

firmon Lafon, el Paris, Ia firmon do iiemiis- 
taj kaj drapistaj produktajoj Burroughs 
Wellcome and O, ol Sydney, kun divers

landaj filioj.
Kiel societoj oni povas citi la gravan 

Internacian Ligon por la pura nutrajo 
(vidu artikolon pri gi en tiu N»), la Unuigon 
por ia interesoj de la eksterlandaj rilatoj, 

el Augsburg, ne forgesante la gravan so
cieton La Paix par le Droit, (La Paco por 
la Juroj.
Krom tio la Esperantistaj organizajoj pli 

kaj pli sentas la bezonon kunlabori kun 

U.‘E. A. kaj aligas kiel Entreprenoj. La 
T. E.K. A.MĈiostudanta Asocio,la S.f.p E., 
In Pariza Esp. Grupo, la Nederlanda Kato 
lika Ksp. Lin o, sekvis la ekzemplon 
jam multaj grupoj kiuj aligis al nia Asocio

Oni ne devas forgesi gazetojn, kielca' 
Reimo.Paris-EsperantoJ nternacia Meti idno. 
Scienea Revuo, Germana E speranto-Gureto 
kaj konatajn entreprenojn, kiel la ('.ekban
kon Esperantistan, kies servoj estas tiel sa
tataj de niaj delegitoj, la Internacian Propa- 
gamle jon, kiueldonas la Ĉefeĉajn flosilojn 
kaj Tutojn, la Germanan Espera n t o-L i l>r rjo n, 
el Leipzig, la eldonejon A der, el Dresden, 
la eldonejon Fliikiger & Schmid, el Bern, 
la E s p.-Oficejon de Sino Farges, cl Evon, 
k. t. p , k. t. p.
Kiel oni vidas la listo de la Entreprenoj 

pligrandigas ; ĝi baldaŭ atingos 21)0. Ta
men gi povus ankoraŭ multe pligrandigi, 

se ciu i niaj Del. kaj komercaj konsuloj 
bonvolus energie klopodi laŭ tiu direkto. 
Oni scias, ke intersango de la kotizaĵo 

(5 S), ciu Entrepreno havas rajton je sen
paga anonco de dudek vortoj en la Oficiala 
Jurligo, ĉar tiu ĉi eldonajo estas sendata 
al ĉiuj Esperantianoj kaj ni povas garantii 
minimume8.0()0ekz., oni facile komprenos, 

ke ec ne parolante pri la aliaj servoj de 

U - E A., tiu ĉi jam egalvaloras la kotiza- 
jon. Se niaj Del. aŭ konsuloj, sin turnante 

al firmo scias atentigi pri tiu punkto, ili 
certe ricevos aligon. La eksperimento estis 

farita.
Aliparte, por faciligi .la varbadon de 

Entreprenoj, ni eldonis en angla, franca 
kaj germana lingvoj varbilojn, kiujn ni 
sendos al ĉiuj petantoj kaj kies provizon 

ricevis niaj Del. Plie por Ia aligintaj En

treprenoj ni havas, en la tri supre nomitaj 
lingvoj, pretajn demandfoliojn, kiuj per

mesas al ili uzi la servojn de niaj Del., 
sm la senpera uzo de Esperanto, fio do 
signifas, ke vasta praktika agadkampo estas 
malfermata al la agemeco de niaj amikoj. 
Por varbi Entreprenojn, estas tute neutile, 

eĉ mal u/de, paroli al ili pri lingvo interna
cia, Esperanto, k. t. p., kiuj ilin ne intere

sas, sed nur pri la profitoj riceveblaj post 

la aligo : t. c. enpreso en la jarlibro, uzo 
de niaj servoj. Tio tute sufiĉas. Oni ankaŭ 

ne promesu aferojn ne realigeblajn, sed 

nur tion, kio estas certa en la nuna tempo.
So ĉiuj niaj amikoj agos, en malmulte

• *

Antaŭ ne longe, mi proponis al Ia lernantoj 

de mia tutesperanta ĉiusabata kurso tiun ĉi te

mon : Cu la atenta legado de la plej malnovaj 
verkoj de nia literaturo estas utila *? Diru Ia kia

lojn de via opinio. Du el ili skribe respondis 

tiun deaiandon ne kiel lernantoj, sed kiel maj- 

stroj, t, e., kiel malnovaj, kleraj kaj spertaj Es

perantistoj. Certe iliaj trafaj respondoj interesos 
miajn legantojn.

(De S-ro G...)

Male al tio, kion pensis inuitaj personoj, kiuj 

antaŭdiris, ke internacia spirito de Esperanto 

m.daperos iom post iom, oni tuj konvinkigas, 

kiam oni komparas la plej malnovajn verkojn 

al tiuj eldonitaj lastatempe, ke tiuj antaŭdiroj 
estis falsaj.

Se la novaj verkajoj entenas vortojn kaj es
primojn forestantajn en tiuj de Ia unuaj pioniroj 

de la lingvo, tio klarigas per tio, ke Esperanto, 

kiel ĉiu alia ‘lingvo estis devigataj ĉerpi sian 
tutan materialon, ĉu por traduki ĉu por origi- 

ginale verki, nur el Universala vortaro. Por 

esprimi siajn gustajn ideojn, neeviteble do, ili 

ofte forgis kunmetitajn vortojn.

Cu el tio devenas, ke la plej malnovaj verkoj 
de nia literaturo («tas neinteresaj? Kontraŭe kaj 

grandan profiton donos al ĉiuj samideanoj ilia 
legado. Ne nur per ĝi ili pli facile komprenos 

la strukturon kaj me I ia n iki sinon de la lingvo 

(ĉar tiamaniere ili konatigos kun Esperanto tuj 

de gia infaneco — kaj kompreneble, kiel ĉiu 

infaneco, tiu de Esperanto havis simplecon) — 

sed ankaŭ ili eltiros profilon el tio, ke la ver

kintoj de b unua periodo eatis aŭ rusoj aŭ po
loj au svedoj. Tiu lasta moti vo suiiĉus por ins-

da tempo, Ia nombro de la Entreprenoj 
kvinobligus. Tio estas de mn farebla. Do, 
rapide antaŭen al la unua milo de la Entre
prenoj !

La Of. Jurlibro cstos sendata senpace al 
ĉiuj tentreprenoj kun rajtiga karto,demand- 

folioj en nacia lingvo (se ekzistas en la 

lingvo de la alirinto).
Ĉar la jarlibro por IUI I tuj aperos, la 

anoncoj de Ia Entreprenoj de nun aliĝontaj 

aperos en la aldonoj al la jarlibro kaj en la 
jarlibro por 1912. Kompreneble la servojn 

ili povos uzi luj post sia aligo.
KI la kotizajo de la Entreprenoj ni reme

morigas, ke 1/10 estas por la Del. kaj 1/10 

por la regiona kaso.
La grupoj, societoj, gazetoj JCsperap- 

tistaj pagas nur kotizajon da 'I S- ^

Aviada Komisiono
Kiel ni jam diris, U. E. A. kies celo estas 

« plifaciligi la tiuspecajn moralajn kaj ma
terialajn rilatojn inter la homoj » opiniis 

sian devon iel ajn montri sian intereson 

pri la granda aeroplan flugado tra Parizo, 
Berlino, Londono kaj Parizo organizata de 

la grava franca gazeto « Le Journal ».
La Komitato de nia Asocio decidis do

naci oran medalon aŭ pokalon al la avia

disto esperantista se estas, aŭ se ne, al tiu 

el la partoprenontoj kiu plemunos fikso- 

tojn kondiĉojn.
S-ro Rousseau, Komitatano, estis komi

siata por elekti Komisionon kiu (iksos 
tiujn kondiĉojn. La esperantianoj ĉiulan- 

daj kiuj deziras partopreni en tiu komi

siono, aŭ kiuj havas interesajn ideojn pri 
la afero, estas petataj kiel eble plej baldaŭ 

sin konigi-.
J a m  por tiu kotnitfioeo entus elektitaj :

S roj M. Clermont Del. en Parizo; leŭte

nanto Martin Del. en Nice, kaj De

mare}-, komitatano de la S. F. P. E. espe- 

rantiano en Beauvais.

Ni tute speciale dankas S-ron Demare}" 
pri lia kunlaborado- Al li oni suldas, laŭ 
nia scio la unuan ideon pri esperantista 

premio al aviadisto partoprenonta en tiu 
flugado. Li unue konigis sian ideon al la 

S. E. P. E. kiu, ̂ ro la internacieco de Ia 

afero afable ĝin resendis al U. E. A. por 

efektivigo, kaj delegis S-ro Demare}’ por 

rilatigi kun nia Asocio pri tio.
Jam iii ricevis kelkajn donacojn por nia 

medalo aŭ pokalo. Sed por ke ĝi estu 

inda je nia Asocio kaj je la tuta Esperan

tistaro, ni treege insistas por ke ĉiu sami
deano plej baldaŭ transdonu el ni sian do

naceton, ĉu senpere, ĉu per la Delegito de 

sia loko.
La plej bona maniero kolekti sufiĉe 

gravajn monsumojn estas ke la Delegitoj, 

estroj de grupoj, societoj lokaj aii naciaj 

k. c. faru monkolekton en ĉiuj esperantis

taj festenoj, kunvenoj, festoj k. c.

DUMVIVAJ MEMBROJ

Kreante tiun novan kategorian de mem

broj, la nova Statuto celis antan 

ĉio plibonigi Ia financan situacion de 

U. E. A. Rstas efektive nedubeble, ke ge

nerale malfacilaj estas la komencoj de 

Asocio, kiu, kiel nia, pro siaj praktikaj 
servoj, devas esti tute serioze kaj firme 

starigata. La rezultatoj, kiujn ni rajtas es
peri pro ekspluatado de niaj servoj sur 

komerca bazo, estas riceveblaj nur post 

kelka tempo kaj, dume, estas neceso, ko 

guste por atingi tiun celon, U. E. A. estu 

interne organizata kiel ĉiu serioza grupigo, 
t. c. havu oficejon kaj oficistaron, dank al 

kies materiala laboro niaj servoj povos 

normale funkciadi. Tre utilaj estas do la 

dumvivaj membroj en tiu rilato. Cetere 
oni povas konstati, ke ĉiuj gravaj societoj 

a kategorio de dumvivaj membroj multege 

utilis al ili en Ia komenca periodo. Su-

KnslraojtT; kiujn hodia u kelkaj montras kiti!* 
nova Jojn. Ekz. sen permesi (ne permesante), 

fono (p. 77) — malsobre, atendeble, trankvilo, 
— verboj : guti, turi, brilesti, blindi, kurbi, 

larmi, mami (mamnutri) k. t. p. — la sufikson 

ad montrante la ugon (= ig) filmadata (vi estos 
fumadata), — fine, por plezurigi Sr̂‘ Antido, 

bai ahi o (anstataŭ armilo).

tigi la vcnlstcfulojn/ precifie la !alinnjn7 a! tiu 

legado.
Kleruloj povas, certe, verki fremdlingve en 

perfekta maniero, laŭ* gramatikaj reguloj, sed 

malgraŭ ĉia zorgo, ili emas enmeti ion uacian 

en la stilon de sia verkaĵo. Eble kelkajn ne
grandajn malfacilajojn iliaj legantoj renkontas, 

sed lio estas por ili tre utila, devigante ilin es- 

plo»i 11 ive omanierojn de la vortfarado kaj fraz
konstruo kaj tiel kutimigi al ĉia literaturo.

(De S-ro P...)

Per tiu legado, oni konvinkiga» pri tiu fakto 
admirinda kaj unika : kun helpo de iKH) radikoj, 

oni facile povas t ra k li pri ĉiuj ordinaraj bezo

naj de* la vivo, kaj ankaŭ pri lileralaraj kaj ge

neralaj lemoj. Tio estiis pli ol ordinare bezonas 

la plimulto el la Esperantistoj. Sed eĉ tiuj, kiuj 
intencas elstudi nian liagvou por selenaj aŭ 

tehnikaj celoj kaj fakoj igos sian spiriton fari 
profi iau ekzercon, legante — aŭ relegante — la 

malnovajn verkojn.

 ̂Car la kunmetitaj vortoj estas pli ofte ren-ĵ 
kontentaj en la malnovaj ol en la uovaj verkoj,» 

la m/hauikismo de nia lingvo sin elmontras de
tale ; Ia leganto kutimigas je la multaj kombinoj 

de radikoj kun radikoj kaj afiksoj, en kies facil- 

uzado sidas la originaleco kaj riĉeco de nia 

lingvo.....

Oii» diris, ke tiuj unuaj elementoj estas la os

taro de oia lingvo. Ne sufiĉe! Ili estas gia tuta 
korpo. La riĉajoj (kelkfoje sajnaj), kiuj poste 

almetigis al nia lingvo, estas kvazaŭ lanugo, 
kiu kreskis sur la lipoj de tiu junulo Espe
ranto. Sed la junulo plene ekzistis kaj vigle 
movigis antaŭen ; li estis jam bela, kaj nenio 
mankis por lia bonsano. Asertebla estas ja, ke 

kelkajn jildonojn al nia lingvo oni povas kom
pari kun aknoj, kiuj malbeligas momente la 

fregan vizagon de fjuuulo (vidu la numeron 
de Juneco).

Kiam el tiu runUameulo, el la multaj kombi

noj kies aplikojn oni trovas legante la malno
vajn verkojn, ni scios *VrjM Ĉiou êrpeblan, 

tiam ni estos jam lertaj Esperantistoj — kaj pli 

facile povos hin jierfektigi. Kiam uia supremon-

ficas citi diversajn Ttiring-Klubajn so*
ejetojn, kiuj povis progresi ĉefe dank al la 

financa apogo, kiun en la komenco al

portis la dumvivaj membroj. Tio tlo estas 

por U. E. A. tiom pli neceso, ke gi vivis 
gis nun nur per la kotizajoj de siaj inem

broj kaj iliaj memvolaj donacoj, ke £1 ri
cevis neu ios gravan monhelpon kaj nenles 

heredaĵon... Ni cetere ne plendas je Jjo ĉar 
ni konsideras, ke organizajo kiti ne jftvas 
vivi per si ragm̂ne estas vivinda.

Sed dumviva membro estas ne nur dona

canto, sed ankaŭ membro. Li intersango 

ricevas* difinitajn profitojn kaj aliparte, 

ĉar oni povas antaŭvidi, ke post kelkaj 

jaroj la kotizajo de U. E. A. versajne plial- 
/tigos, oni povas ankoraŭ kompreni, ke la 

] aligo kiel dumviva membro estas no mal

bona spekulacio, kiel diris nia prezidanto 
ĉc la Augsburga Kongreso. •

Ni rememorigas ke la kotizajo por dum

viva membro (kun ĉiujara jarlibro kaj sen

paga ricevado de giaj aldonoj) estas SO Sm. 
Oni povas gin pagi ĉu en unu fojo, ĉu oii 

tri fojoj (1/3 ĉiujare). La du trionoj de la 

kotizajo estas spezata al la retero a kapitalo; 
la alia triono al ia kuranta kaso.

s s
1‘ Listo de Dumvivaj Membroj

A. Bolingbroke Mudie, prez, C. E. A. London 
D-ro, //. Mangelsdorf red. de Germana Esp. 
Gazelo. Magdeburg. — D-ro A. S rivoluu, 

ftcl. Genova. fL C vmkscassk, Paris, — A. 'f uke 
Piubstmann, Del. R rmifarri. — fil. Rousseau, 

komitatano U. E. A. Dijon. — Inĝ, Daimkuj, 
denova.
Koran dankon al la gisnunaj aligintoj.

Esperantiaj Informoj

Regionaj kunvenoj.

La regionaj kunvenoj de £sp**riiutianoj, laŭ 
la nova statuto, okazis jam en cii verdaj lokoj. Je 
la 23-a de novembro, ni havis la protokolojn de 

la kunvenoj en Bruselo, Dijon, DiisseldorJ, 
Godesberg, S. Grave n ha ge, Hamburg, Ilan- 
nover, JVeachdtel, Paris, />ortsmouth, Tri este.
Ili kunigis entute ĉirkaŭ 150 partoprenantoj. 

En ĉiuj el ili Ia membroj aŭdis la raporton de 
Ia Del. kaj konsuloj pri la regiona agado de 

U. K. A'., la nova statuto kaj la faritaj servoj. 
Ĉie la raporto de la Del. estis aprobita. Sekvis 

en la plej multaj lokoj amika diskutado pri pli
bonigo de la regiona agado por nia Asocio.

Tiuj kunvenoj montrigas tre utilaj. Ni pelas 

la Dol., ke ili rapidu organizi sian regionan 

kunvenon kaj ne forgesu sendi al ni la proto

kolon.

Dijon (Franc.). — Fondigis lie Ktp rani ia 
Hejmo, t. e. kunvenejo kiu estas malformala al 
Ciuj Esp.-ianoj, kontraŭ aldona pago de koti

zajo da 20 Sd. monate. Tiel ĉiuj regionaj Esp.r 

ianoj havos ofte Ia okazon interrilati. Imitinda 
ekzemplo.-

Dŭsseldorf (German.). -— La urba infomi-/ 
oficejo forsendas al ĉiu petonto senpagan gvid

libron kun E*p. aldono pri Dŭsseldorf. Postulu 
multnombre ĉe Verkehrsverein, Ol, Grnf. 

Adolfslr., Ol.

Lyon (Franc.). — Lau la iniciato de S-ino 
Farges, la fervora estrino de la tien Esp.-Of. 

fondigis Esperantista /lejmo, konstante mal
fermata al ĉiuj samideanoj kaj samtempe kun

venejo de la Esp. societoj. Cii sidas ri, rue 

Emile-Zola, ĉe la centro de furbo. Dum decem

bro okazos paroladoj (3 dee,). S-ro Cloupet, pri 
komercaj vojagoj en German-, Belg-, kaj An

glio. kaj utiloj ricevilaj de I . E. A.; (17 

dee.), S-ro Jabceuf, Del. U. E. A., pri la orga

nizo de U. E. A. kaj la servoj riceveblaj pergi. 
La 5-a decembro okazos la'jara regiona kunveno 

de la Esp.-ianoj.
♦ f

Notindaĵoj.

La Bradforda Esp. grupo preparas kunvenon 

de la tri Nord-Anglaj Federacioj, (ii okazos 
lunde, je la venonta paska semaj i©, ĉe la angla 

Juglando. Kompreneble la fremduloj estas kore 

invitataj.

La Lagiando estas facile kuj malkare arn

irita junti lo (Esperanto) fa e fte plenumos por ni 

ia plej ordinaran laboron, ni okupos iio je pli 
speciala tasko.

Dume, ni legu la malnovajn velkojn, fi eslas 

la plej taŭgaj gimnastikiloj, per kiuj nia Espe
ranta stilo farigos vigla, lerta kaj fortika.

Oni ne konsideru tamen, ke (afidoj al la mal

novaj verkoj entenas ian kritikon al Ia novaj. 

Kiel Ia leconoj de la estinto helpas al la progre

so, tiel la elkono de la malnovaj verkoj igis ma 

pli kompetentaj por gui kaj laksi — aŭ pcrr̂ 
verki — novajn.

* 
■* *

Rimarku aukaŭ ke en U hidtorio de ia naciaj
lingvoj, ekzemple la franca, estas multaj gravaj 

diferencoj inter la pralingvo kaj la nuntempa, 

kaj ni bezonas speciale lerni kaj studi la mal

novajn verkojn, kiel se ili estus fremdlingve 

verkitaj. Sed en Estranto tio ne okazas kaj, 

kredeble, ne okazos antaŭlonge, kondiĉe ke la 
nunaj kaj estontaj Esperantistoj ĉiam kaj kon

stante komencu la lernadon de Esperanto ĉu el la 
plej malnovaj verkoj de Grabovvski k*j aliaj 

samtempuloj.

Plie tiu Iau fundamenta lernado konservos la 

unuecon kaj facilkomprenebla de nia lingvo, 
gian internacian kaj propran komunehoman 
spiriton.

Mi aldonos alian gravan rimarkon. En ĉi tiu 

tempo, kiam bedaŭrinde kelkaj vorta rfabri k istoj 
provas doni al tiaj vortaroj falsan kaj mensogan 
originalecon, enkondukante perforte ‘multajn 

novajn vortojn, radikojn, grafioj*», faligas pli 

kaj pli necese, ke Ia fidelaj Esperantistoj per
fekte konatigu kun la fundamenta materialo de 

nia Zamenhofa lingvo, por ke ili povu facile kaj 
rapide apartigi la malbonon de la bono, la lolon 

de la tritiko kaj absolute forjeti ĉiujn fusverka- 
Jojn, kiuj nur celas trabati la vojon ol akapa

ristoj de niaj lingvo kaj movado.

V E R T O .

gelito de thi pnrta de ltm»fo kaj, pro propraj 

spertoj dum multaj jaroj, la skribante/ povas 

konsta»i ke je neniu aha sezono de la jaro estas
la Iagoj ka j monio j pli bela j kaj pli koloroza j ol 

je la fruprintempo; bonsanco samsezone Ia ho
teloj estas malmulte okupataj kaj certe estas k e1

esperantistaro ĉu konsistanta el li, 50, 100 ati
pli da personoj facile povas kunagadi (kompre

neble per sufiĉe frua antaŭarango) je kosto po 

ne pli ol H Sm. ĉiutage por logado kaj mangado.
(.iuj interesatoj bonvolu sin turni al nia Del. 

co Bradford.

. ’, La S-a decembro okazos en Pardlibicc 
la dua kunveno de Esperantistoj el Orienta 
Bohemujo. Alloga programo.
. *. l̂a 11-a debembro okazos en C/ret lU la 

jara kunveno de la Holanda Societo Esperan
tista (holel de f Europe, IJredenburg, 17).

Esperan lia Parolejo

Alvoko al la Pacifistoj kaj Esper
antistoj

La proksiman jaron okazos en Romo, l;i iti. 

ternacia kongreso de la Paco. Sajnas ke ne tiel 

facile ni povos havi pli helan okazon P°r prak
tika labori. La kongreso kiu precipe havos la 
devon unue uzi lingvon internacian estas certe 
la kongreso de pacifistoj.

Por helpi al la sukceso de Esperanto, kaj al la 

praktika aplikado de nia lingvo ĉe tiu kon
greso, mi jam de kelke da metiloj sukcesis mal

fermi Esp. rubrikon ĉe la grava itala revuo por 
la Paco Vita /it/er/iaeiohule, kiu eliras eu .Mi
lano. Preskaŭ en ĉiuj kajeroj de tiu ĉi jaro estas 

artikoloj pri kuj pro Esperanto. Por tiu revuo 
la italaj pacifistoj jam konatigis kun nia lingvo. 

Sajnas ke oui rigardas tute sini; alie al nis mo
vado certe la plej grava en la p ica movado. Tial 

mi atentigas la plej agemajn el niaj samideanoj de 

ĉiu lamio klopodi por malfermi Kap. rubrikon 
en diuj Revuoj por la Paco, kaj en diuj instigi 

la pacifistojn lerni Esperanton kaj gzi ĝin dum 
la dirita kongreso.

Se fine unufoje kongreso internacia uzos nian 
lingvon en siaj kunsidoj oni pli bone atentos pri 

nia afero. La Esperantistoj devus ĉeesti multaj 

al tiu kongreso, kaj se ne estos eble ke Espe
ranto estu la sola lingvo de la kunsidoj, estos 

tute bone arangi apartan seriozan kongreson 

por Ia esperantistoj pacifistaj. Sed nune la defa 

afero estas varbi al ni la oficialajn organojn de 

la pacaj societoj, tiel ke diuj pacifistoj venante 

al Bomo ankaŭ ne komprenante Esperanton, 
jani aŭdis pri tio kaj pli simpatie rigardos al 
nia praktika aplikado.

La samideanoj kiuj okupos sin pri tio bon

volu informi min pri ĉio, kaj kolekti informojn 

pri Esp. paca inovado en sia lando tial ke estu 
eble al rni informi per la dirita revuo la italajn 

pacifistojn, kaj tiel pli bone prepari la teron.

A . S tkomholi,

(Del. Genova).

Ni estas skeptikaj pri la rezultatoj .jo pro
pagando por Esp. en pacifistoj gazeloj kaj kon
gresoj. C,u vi bezonas rememorigi, ke anjan 

pluraj jaroj fondigis Pacifista Eŝp. Societo, kies 
prezidanto S-ro ( j . .Moch estis samtempe influa 

pacifisto, ke tiu societo, havis organon bone 

redaktitan, ke ĝi eldonis bonegan (je pacifista 

vidpunkto) kolekton de verkoj, ke ĝi vigle pro
pagandis por Esperanto ĉe la Pacifistaj Kon

gresoj, speciale en Luzern, — ne sen sukceso: 
ĝi efektive ricevis varmajn aprobojn — kaj ke 

ĉio tio mizere malsukcesis kaj kondukis al tiu 

rezultato ke ni estas en la sama stato kiel an

tare. Je tiu malsukceso estas kulpa ne tiu aŭ 

alia persono, sed la metodo uzila, kiu ĉe la pa

cifistoj kiel de aliaj fakoj, montrigis senefika, 

(ii Ĉiam foriras de tiu iluzio, ke montrante 

la dezirindecon de lingvo internacia, tio sufiĉos 

por ke ĉiuj homoj konfesantaj tiun dezirin
decon, gin lernu kaj farigu Esperantistoj. Eraro. 

Jam miloj kaj miloj da homoj eksciis pri Ksp. 

per gazetartikoloj ; ili konfesas gian dezirin

decon. Cu ili lernas kaj uzas ĝin? Al multegaj 

kongresanoj de tiu aŭ alia partio estis predikita 

pri Esp. La rezultato ? Kiu el la muliaj kon
gresoj. aprobintaj Esp. — post kiom da klo

podoj kaj emocioj de la Esperantistoj — mi ne 

povas diri —nun uzas nian lingvon ? mi eĉ ne 
kuragas kalkuli.

La lakto estas, ke simpla propagando ĉiam 

malsukcesos. Realigi, krei unue — pos/e pro
pagandi, prediki... se necese. Anslataŭ proponi 
al tiu kongreso la alprenon de Esperanto, kun

venu kaj interrilatu per Esperanto la personoj, 
kiujn interesas ĝia celo, sed ne kiel fenomena 

kunveno por montri ke Esp. estas parolebla — 

kio ĉiam havas karakteron de io preparita kaj 
sufiĉe ridinda por ne esperantistoj — sed tute 

simple kiel ordinara kunveno, en kiu parolos 

Esperanton la homoj kiuj antaŭe rilatis per Es

peranto por trakti komunajn demandojn, por 

sin organizi, por labori. Oni estus certa, ke tia 

modesta kunveno kun la persona agado de 
kongresanoj Esperantistaj — al kies efiko nenio 

ertas komprenebla — kunveno, kiu montras ion 
ekzistantan — pli utilas ol grandaj manifesta

cioj. La ekzemploj abundas. Kaj fine, ĉu oni 

permesos aukoraŭaliao rimarkon i La plej liona 
maniero utili al pacifismo eetas agi en Espe- 

randsmo. La organizita ajado ini ne diras

propagando — de U. E. A. havas muke pli gra
van pacifistan signifon ol la pacifistaj kongresoj, 
kiuj ile multaj jaroj montrus la dezirindecon de 

I'pacQ> voĉdonas rezoluciojn pri tio, kaj... An- 
stalaŭ prediki la pacon, ui laboras por igi gio 

necesa; anstataŭ peli la registarojn amike rilati, 

ni agas tiel ke la homoj — el kiuj fine depen
das la registaroj -r- um*c amike rilatu inter si. 

Esperantismo estas tiel supera al pacifismo kiel 
praktiko al 'teorio, kiel « mi faros » al « mi 
deziras ». — II. H.

REKLAMO
Anoncetoj

KonEsroNDADo. — Una enskribo (t linio!)' 
£ O VO (= 30 centimoj).

P stoj & P ro po n o j ; K o m e c a j  k a l a m o j . —

Unu linio (7 vorloj): $ 0.10 (=s2j centimoj)•



ESPERANTO

Niaj abonantoj rajtas unu enskribigon por 
korespondado aii d uli nian anoncetonscnpage.

Reklamo.

Por 4 enpresoj (anonceto aii reklamo) ra
bato de IO ojo ; por 12 enpresoj, 25 o/o ; por 
2\ enpresoj (unu jaro), 50 u,o.

£

Avizo. — Cia reklamo au anonceto estu sen
data- autan la 10-a kaj 23-a de ĉiu nio o a to al 
nia administrejo aŭ per niaj agentoj. Antaŭa 

patro per po&tmandalo a ŭ respond-kuponoj. Na

ciaj nmi koj no akceptataj (kroni por Hispanujo 
kaj Knanjo).

(i en  En a l a j  A g e n t o j .  — G. VVarnier, 15, rue 
Montmartra, Paris; A . O. l'»rownc, 20. Wel- 

lioglon St. Strand, London, W. C. ; Germana 
Esp. Librejo, Slernvvartenstr., 40, Leipzig ; 
Espe ra n to- Li b rej o, Tverskaja 28, Moskvo.

Korcspoudado

Ni atentigas la personojn,enskribitajn sub tiu 

rubriko, ke ili devas konsideri kiel devon kaj 
honoron respondi almenaŭ unafoje al Ciuj 
personoj, kiuj skribos al ili laŭ tiuj anoncoj. 
Ciuj korespondantoj skribu siajn adresojn plej 

legeble (en nacia lingvo), se eble per stampo.

I letero. PK —postkorto. PI =poŝtkar- 
loj ilustritaj. PM = poŝtmarkoj. b.fl. = 
bild/lanko.

A mi en  s (Francujo, Somme). — S-ro L. Hil
lel, l'i7, rue du Moulin, P. I. P. M., nur kun 

Turkoj, Grekoj, Humanoj, Serboj, Bulgaroj, 

Montenegroj, Portugaloj, Italoj, Svisoj, Svedoj, 
Norvegoj, Belgoj. Ciara tuj rei» p.

s II e h t o o e n d o s o » !  (Nede* lando). — S-ro V .  

Pastoro, redaktoro, Postbo.v, 5. L pri interesaj 
okazintajoj ; ĉiam respondos per. PI.

CoftDonA (Respubliko Argentina). — S-ro 
Martin Toledo, str. Liina 234. PI. L. kun ĉiuj 

samideanoj. Li serĉas ankaŭ poŝlmarkolcktis- 
toju cu sia lando, sed li mem ne kolektas.

Basel (Svisujo). — S-ro Jules Pidoux, Mŭ!l- 

heimerstr. 37. P. M. Kun alilanduloj ; ĉiam res
pondas.

K am vri (Rusujo Kkaterinosl gui)). — S-ro V. 

I ebedc.v, kuracisto. PI. L.

Zaiiauoza (Hispanujo).— S-ro Enrĥ|ue Rivas, 

ju pla risto, stato Miguel-Servet, 22.

Saini-En e n n e  (Francujo). — S-ro Josef Co
non, I'i, rue de Saint-Chamond, Luu angloj kaj 
italoj. PI. PM. L.

Ui hoehoe uege, ĉe Essen-Kciih (Germanujo). 

— S-ro \Vilh Sthmilfc, minejoficisto, minejo 
u Ca rolus* Magnus », PI. L.
Pkaha-Zizkov (Bobemujo).— S-ro B. Makeŝ, 

Hara ulova, 244. PI. PM sur bildi!.

Levallois-Perret (Francujo, Seine) — S-ro 

Robert Moulin, .T> bis, rue de Courcelles. PI. 
L. (P. M. sur L i I cl H).

Me n cue n (Germanujo). — S-ro Fr. Fleck, 
Turkenstr., OGI, ĉiu sendinto de PI. (marko 

sur la bildi!.) ricevos tu j esperante presitan pros
pekton pri Mŭnchen kaj (Iberaiiimergaŭ, bonega 

propagandilo.

\Y\iv\snoiiE (Aŭstrio-Bohcinujo). — S-ro 
Karl Fischer. Krcditaostalt, L. PI. PM. 

kun neaŭstriaj Jiaj negermanaj. — S-ro Josef 

Liebisch, 15(59, V. PI. — S-ro Eduard Lie- 

bisch, (tti, V. PT. — S-ro' Karl Lehmert, 

pastro, L. PI., kun negermanoj. — S-ro 

Fred Kober, komerca oficisto, 1.200 VII. per 
neri us t pi t aj PK.

Ki.mino (Bobeniujo).—S-ro Adolf Kobl L. 

P. K. P. I. (marko bluflanke).

Zaragoza (Hispanujo). — S-ro Eliseo Ilubira 

San/, stud., strato Saganta, 15, PL PM.

Bu tselo (Belgujo). — S-ro V. Lamberts, 

poste restante (bel. lokaj PL PM. bildfl.)

Tabiiiz (Persujo). — S-ro A. Ter-Hoahan 

vicsjanc, a la Bantue imperiale de Perse, L. 
PI.

L a  S u j v k - .M a j k i  iu :  (Francujo, (iironde). — 

S-ro Rene Arnaud, ecole normale, PL

Muhvicl-les-Beziers (Francujo, Ilerault). — 
S-ro Joseph Salasc, PI. PM. (kun nefrancoj).

C u a r e au r e n a nn, eu Provence (Francujo). — 

S-ro Louis Allie, Avenue d*Avigilon. PI. L.

G r o z a n t  (Franeujo, Creuse). — S-ro Pinard, 

meblisto (kun sammetiistoj).

S a isa i>ell (Hispanujo). — S-ro Petro Gar
riga I rue n te-n ue va, 15. PL

*\.m-1J i io o  (Bohemujo). — S-ro Y. U. G. 

llevrovsYy. PI. L., kun ciuj eksteren ropanoj, 
precipe el Azio Sud-Afriko kaj Mez-Ameriko.

Siik i-k ie li*  (Anglujo). — S-ino \\’. Hagon, 

Glenu Gari!) Handervvorth. PI. L. (pri stalfa- 
I trikado).

Melbourno (Aŭstralio). — S-ro Gerald VVhi- 

leford « La mi ngton ». strato Kilda Road L. aŭ 

PL (PAL. sur bildfl.)

N \rva (Rusujo, Kstlaml). — S-ro Hugo Wul-

bach, Krenholino, 17J55, PL PM. L., precipe
kun Australianoj, Amerikanoj, Acianoj.

C z e r n o v i t z  (Aŭstrio, Bukonvina). —  S-ro 

Frederiko Koninda, oficisto ĉe bohema s parban
ko, Herreng, 18, PI. PM.

Hvrana (Kubo). — S-ro Antonin Atoman 

Ruiz, Prez. S. K. P. E. Del. de t’. E. A. Apar

tado 1.334, PI.

Ki e v  (Rusujo). — Kapitano lilaŝoviĉ, No

kovskaja, 20. L. PL PM.

S. K o p i u  v a  Nikopoli (Bulgarino). — F-ino 

letka Petrova, instruistino, PL

S. Braŝljanica-Plevew (Bulgario). — S-ro 
Nenko, Iv. Nanof, instruisto, PL, PL

I Jo u loon e-si r-M er . — S-ro Victor Haignere, 

internaciaj transportoj, 149, rue du Moulin-a- 

Vapeur, PL

Ulumoj r. (Aŭtrio, Moravio). — S-ro Voj tedi 
Nemee, Zt racemi, PI. PM. sur la bildfl.

Kassel (Germanujo).— S-ro (Kto Dochner 

NVolfsschlucht, 21, PI.
Looz (Rusujo, Polujo). — S-ro K. Orzechov- 

ski, str. Piotrkovska N-o 242, PI.

rotoj ltaj Proponoj

LA SOLAN VEN ORAJTON en ĉiu urbo, 

provinco, k. t. p., por miaj praktikaj facile 
vendeblaj arlikoloj rni deziras doni al la dili
gentaj, negocema/, parolemaj gesamideanoj. 
< .iam pligrandiganta profito. Kapitalo ne estas 
necesa. Nur liuj, kiuj plenumas ia suprajn pos

tulojn bonvolu sendi sian adreson sub V. O. 

I.200al la Administrejo de Speranto, (ieneve, 
IO, rue de la Bourse.

EKSPEDA FIRMO. — Krook Persson, en 

Lŭbeck. Ekspedoj al nordo. Eksport-kaj-import- 

komisionoj. Adreso : G. Klefe, Unterave., 8, Lŭ
beck (Germanujo).

Cl VI AMAS helajn kaniojn? Se jes, cn- 

sendu luj 30 Sd. (duona prezo) poŝtinandate aŭ 

du respondkuponojn al Emil Finn, Upsala 
(Sved.) kuj vi ricevos la libron Sveda Kantaro, 
enhavanta 80 svedajn kantojn, esp. trad. kun 
melodioj.

Ml DEZINAS Al JETI ekzemplerojn de Espe
rantaj Rondirantaj gazeloj (malnovaj kaj nun

tempaj) litografie aŭ hektografie presitaj. An
kaŭ nii deziras akiri, per aĉeto aŭ intersango, 

kelkajn malnovajn Esp. Jurnalojn. Bonvole 
skribu Ire legeble. II. T. Baitev, 31, Caversham 
Road, Kentish Tovvn, London.

ŜPAR.MONO 4 %.— Eldonejo « Esperanto ». 
Leipzig, Augustenstr. 17 p. r., Germanujo.

PENSIONO. — Familio de geprofesoroj ĉe 
la superaj lernejoj akceptus kelkajn fraŭlinojn 
eu pensiono. Vivo agrabla kaj gaja. Centra hej
tado. Carma artista hejmo kun mirinda situacio 
kaj bonega aero, borde de 1’fama Genova lago 
(France, Esperante, germane, angle). Adr.: 
Sro Vittel, prof. « La Veanella ». Morges par 
Lausanne (Svisujo). Esperanta prospekto laŭ
peto.

POŜVORTARO. — Tre interesa libro por 
hispanlingvanoj kaj fremduloj vizitontaj lati

najn landojn. Enhavas pli ol 10.000 radikojn. 
Lukse bindita 3 Fr. Adresu al S-ro X. Tuduri, 
S. Sebastian (Hispanujo).

POR JUNULOJ. — F. L. G. Marechal, 15.- 
A. Direktoro (Lingva fako), Northern institute, 
internacia komerca lernejo, prezidanto de Inter
nacia Asocio de Instruistoj, 38-4, Kingston Ter
race, Leeds, Anglujo, akceptas fremdajn ju
nulojn kiuj deziras ellerni la Angl. Lingvon kaj
komercajn metodojn. Banejo; biliardĉambro, 
fumĉambro, k. t. p. Jare 500 Sm.

AL LA ESPERANTISTAJ TELEGR VF-TE- 
LÊON-OHCISTOJ ! Mi petas la samprofesiu- 
lojn informi min, ĉu en tiuj urboj, kie la telegr. 

kaj telcf. interkomunikilo estas senpera kun 

Budapest, la oficiala personaro konas Esp. kaj 

ĉu la oficiala servo povas u zi sen malhelpo nian 

lingvon. Adr. : Ceza Nyulaszy, post.telegrafa 
oficisto, Budapest VII. teleputca, 30.

PETO. — S-ro B. Luis, Del. en Dŭsseldorf, 

28, VVerstenerstr., kolektis Aerfortojn kaj es

primojn de la germana lernantaro por « ins
truisto », « lernejo », ktp. Ĉiuj samideanoj 

bonvolu posti! li la liston kaj resendi ĝin al

doninte la reciprokajn esprimojn de samlanda 
lernantaro. Propaganda celo.

EKZAMENINTA GERMANA INSTRUISTO 

HEBREO. — Perfekta esperantisto, serĉas ofi
con en Anglujo, Francujo aŭ iu ajn franclingva 

urbo. Li povus gvidi la edukadon aŭ akceptus 

alian konvenan okupadon. Interesuloj bonvolu 
sendi kornicojn al. : A. R o s e n b l a t t ,  Fuerth 
(Bayern), Mohaenstr., 26.

NIAJ GEANOJ DEZIRAS koresp. kun ge- 

eksterlanduloj. La markoj estas gluotaj sur la 
hisflanko. Ciu karto tuj respondata. Adresu : 

al la Esp. Societo « Zamenhof », en Gcerlilz, 
Lrndeskronstr., 5, Germanujo.

POŜTMARKOJ. — Ni deziras intersango p. 
m. de ĉiuj landoj kaj akceptas ĝis IO pecoj de 

ĉiu speco. Ni sendas markojn de Norvegino, 

Svedujo, Danujo, Islando kaj Finlando. Senf, 
(libbon kaj Vvert Tellier deziras ankaŭ koresp. 

kun Esperantistoj. Sig. P. Berge, Christiansund 
N. (Norvegi!jo).

(«ERMANA FRAULINO, bone edukata el 
bona familio estus akceptata ĉe plej bona fa

milio por instrui al fra ulino germanan lingvon, 

ellerntanlc trancan lingvon dum la vintra sezono. 
Skribi al S-ino l)alcm, Comblain-au-Pont, Rel- 
gujo.

FRANCA FRAI ILINO, 16-an jara, posedanta 
diplomon de unuagrada instruistino, deziras 

oficon ĉe angla familio kiel franca instruistino 

por geknaboj. Sin turni al h-ro D-ro Le Dui
gon, Delegito de U. E. A. en Gherbourg (Fran
cujo), 30, rue de la Fontaine.

ESPERANTAJ SOCIETOJ. — La Genova 

Esp. Unuigo volonte interŝangos fotografajojn 
de Ia grupo kun fotografajojn de Esp. grupoj 

aŭ societoj. Adresu : Genova, ltalujo, via Asso
rti, 54-15.

FIRMO MARIN PETKOFF, komercisto en 

S. K opri va, Nikopoli, Bulgario, havas multe 

da hejma greno por vendado. Ciu interesanto 
ricevos senpage specimenon de la greno.

Ml DEZIRAS ricevi ĉiujn prezojn de ĉiu

specaj grenoj. Simeon K. Bardarolf, str. L. Ka
ravelon', n-o 28, Pleven.

Itomorc/vj robJ.AZ3aoj

VAN DE STADTS

A l u m i n i a  L u to  V e ra

GENERALA AGENTO :

«T. Van cio Staclt,
12, Ave. de Kegser, Antverpeno, Betgtando.

CITROJ

M ax Amberger

Mnniieno,(Germanujo) Mullerstr.8. Rega Bava

ra kortegli voranto. Konstruejo por ĉiuspecaj maj
stre manlaborantaj citroj ; koncert-citroj kun ple) 

forta tono kaj mondkonata plej facila ludebleco 

kaj ka n te meco. La plej belaj citroj de la estan

teco. Majstraj gitaroj, liutoj mandolinoj, violo

noj, tenejo de memspinilaj da urema j kordoj.

llustrita katalogo senpage kaj afrankite rice
vebla.

Oni korespondas Esperante I

Okazo ne
U. E. A. vendas

Malnovajn ESPERANTIAJN MARKOJN
(verdaj kun la portreto de D-ro Zamenhof, sur

forta papero)

po I § por 250 ekzempleroj

(anstataŭ l()0)f afrankite
Rekomendinda propagandilo por niaj Delegitoj

kaj membroj
«a

Estas malfermita por 1911 jara abono

de la gazeto

“ L i  ODDI) DE ESPERANTO"
(lati la adreso :J2O, Tverskaja, Moskvo.̂Rusujo)

abonpago 2 rubi. (2.120J&))

VOCJ BE KIIRUGISIOJ
IV* jaro lgii IV* jaro
Monata revuo, publikiganta gravajn internaciajn 

kaj artikolojn, komuue interesajn

Jarabonon por IO li : 2 Sin. ; 5 frankoj, oni 
sendu nur senpere al la redakcio per internacia 
poŝtmandato.

Novaj abonantoj ricevos senpage la 
jarkolekton 1910 aŭ 1909.

Adreso de la redakcio: D-ro S. Mikolajski, 
Lvonv, str. Sniadeckich, 6, Aŭstrio-Galicion.

MARSO DE LA ESPERANTIANOJ
Marŝu antaŭen, Esperantianoj,

Avangardo de la batalantoj 

Por la paco, pioniroj fervoraj,

Vi, dissemantoj de vivo kaj ani’ !... (Ktp.).

L. SCARSELLI.

N. B. — Por akiri muzikajon de tiu poemo, 

sin turni ĉe n. E. O. aŭ ĉe Paŭtoro en Firenze, 
via del *’Agnolo 48.

P rezo  : S in . 0 .5 0  (F r . 1 .25 ).

"ĉA M PA No'™PE R AN T o.....

Pro sia bongusto, pro sia natureco, pro sia 

komerca marko : « La Verda Stelo », tiu ĉam- 
panvino de la firmo Gustave Ivcruel Ce Ay-

Champagne, Francujo, speciale taŭgas por Espe
rantistaj kongresoj, festenoj, kunvenoj, k. t. p.

Po I botelo : Sm. 1.10, 1.40, 3 laŭ kvalito ; 
Fr. 3.75, 3.50, 5 laŭ kvalito. La botelo prenita 
ĉe Ay.

Por mendoj, informoj kaj prezaroj sin turni 
al :

S-ro NVILLERMOZ, U. E. A., No 19 - 44-9'..I 
generala riprezentanto por la tutmonda Espe
rantujo.

Oni petas pri fidindaj subagenloj.

Quai Lunel, 24, Nire. France

GRANDA HOTELO DU GLOBE, Paris, TI.
rue Monge (apud rue Lacepede). Posedanto A. 

Leclerc. Proksime stacidomoj Austerlitz-Lyon- 

Montparnasse kaj Sportoĝardeno Sorboime- 
Luxembourg’a gardeno. Ĉambroj de O,.SO Sm. 

ĝis Sni. 3. La gemastroj estas esperantistaj.

CENT DIVERSAJ POŜTKARTOJ Espe
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Eldonejo 
Esperanto Germanujo ; Leipzig, Augustenstr 17

P- r- _________

9 LAMPIONOJ, formante la vorton Esperanto, 
Sm* 1.50 kaj sendelspezoj. Eldonejo Esperanto, 
Germanujo, 'Leipzig, Augustenstr. 17 p. r.

loO ESPER. POŜTKARTOJ diversaj Sui. 

4.50 (100, 3 Sm.). Mendu prezaron. Eldonajo 

Esperanto, Germanujo, Leipzig, Augustenstr. 
17 p. r.

INTERNACIA PROPAGANDA K O R E S- 

POND-POŜTKARTO, seslingva kun belega
bildo de nia majstro. Po IO ekz. Sni. 0.15; po 

50 ekz. Sm. 0.55; po 100 ekz. Sm. 0.90; 1000 

ekz. Sm. 5.20, afrankite. Oni akceptas ankaŭ 
postmarkojn ĉiunaciajn, transpagilojn kaj Esp-

ĉekojn. Germana Espcranto-Librejo, Stern- 
\varle 40, Leipzig, Germanujo.

^ « n

DELEGITOJ! Prezarojn petas Rottcrdamsche 

gereedscharhandel, Nieuwe Markt, i I, Rotter
dam, Nederlando. Societo por la vendado de iloj 
ka j maŝinoj por buĉisloj.
** 11 tK m * r m tm m w * jr u m K X M x a a t r  n n i  —  ii n r .r ^ jr  -vir -«ega «in»

La Administranto ^G e ran p : M ich aud

Laborista Kooperativa Presejo,
15, rue Amiral-Roussin. Dijon*

(Francujo)

VELUROJ

imi tutaj pecoj po 20-25 ni da longeco, nigraj 
kaj koloraj, plej supera fabrikajn de plej bona 

kvalito, liverataj malkare de

ANTON OTTO JUN., ST. GEORGENTHAL
Norda Bohemujo. Austrujo

»»

La sola internacia signo estas :

la VERDA STELO “ GASSE
(8a jaro).

kun ore sk rib ita  vorto "  ESPERANTO "  (d6pos6e-registrita).

REKONIGILO ! PROPAGANDILO !

Pingloj, broĉoj, kravataj pingletoj : I: Fr. O 75. 

IO : Fr. 6.— 100 : Fr. 45. — afr. kaj rekoni.

Ĝensignoj (kun duoblo faco) I : Fr. : I 50, 

IO : Fr. 12. — Afr. kaj rekon.

Konto kun (̂ekbanko.

Mendu ilin al via grupo, aŭ per simpla poŝt- 
karta mandalo al Sinjoro E m ilo  G asse , 55, rue 

Fred. Bcllanger, II a v u o ,  Francujo, aŭ al subtcnc- 
joj : Belgujo : S-ro. O. Van Schoor, Vondelstr. 

Antverpeno. Britujo : Esp. Oficejo Liverpool. Ger

manujo : Moller et Borel, Berlin. Hispanujo : Ma

nuel Fuentes Bidcbarrieta, Bilbao. Rusujo: Mos
kva librejo Esperanto, Tverskaja 28. Moskvo.

LU 365 HOROSKOPOJ ( R i i t o )
Agrabla. utila libro; ĉe

Esperanto-oficejo de Nice (Francujo)
Sm. 0 .80  aŭ 2  Fr.

i

g£Dum la 3-a jaro de sia ekzistado tiu ĉi sola 

(tiumonata regule-perioda organo de rusaj espe

rantistoj senpage donos al siaj abonantoj, krom 
13 lti pagaj Humoroj la librojn :

1] A. Rivier. En Rusujo per Esperanto
(130-paga origi n i la priskribo de [peresperanta 

vojaĝo de la Algera aŭtorôen Rusujo).j

2) V. Denjafnin. Plena Verkaro
3-a voi. 140-paĝa libro

Apartaj kajeroj de la juni. 15 sd., de Ia verko 
«le Rivier (i4 si!.. Devjatnin 65 sd.

'Ire rekomendinda donaco al Kristnaska festo

estas la mondfama

KOISaBERGA marcipano

S P E C I A L A J O
en pecegoj, tekonfekujo kaj marcipanoj terpo

moj. Prezo funte i §.

Por IO S 111 forsendas t n fresa kvalito afran
kite en Eŭropo la tre plaĉantajn kestojn enha
vantajn diversajn marcipanajn.

PAUL BEGKER, KCENIGSBERG (Prusujo)
Marci pa ufabriko premiita per ora medalo en 

la Pariza ekspozicio 1908.
Laŭ deziro : prezaron.

Oni korespondas esperante •

R e p r e z e n ta n to  d e  R u s a j  Ledfabriko)

Bernardo Z a i m a n
VILNA RUSUJO 

2.7, Aleksandrovski hulu., 23

havanta multjaran komercan praktikon kaj gran

dan klientaron, deziras reprezentadon de {'iu
specaj firmoj e n-kaj eksterlandaj.

Referencoj estas unuagradaj.

P L I  M A L K A R E  O L  IE  A J N
Senpera Vendado de la Regionaj 

P ro d u k to j

ESPERANTISTA EKSPORTOFICEJO
58, Hue Mulaliere, 58

S A I N T  -  E T I E M k T E  (Francujo)

Rubandoj — Veluroj — Galonoj — Punto de 
Le Pu v.

(.'.aspafiloj, revolveroj, tipkapuloj, .sportiloj — 
Bicikletajoj, biciklejoj — Teksiloj — Kudroma- 

ŝinoj — Pormetia Irantaro — Perfektigitaj 

vinkulturaj maŝinoj : pumpiloj kaj vinlierpre- 
mil j.

Silkaj Esperantujoj : Flagetoj, skarpoj, kra
vatoj (speciala kalalojfo). — Silka portreto de 
D-ro Zamenhor. — Likvoro digestiga Esperan- 
tine.

NOTO. — Pri Oiu informpeto, sin turni al la 
Esp. Eksportoficejo per pulikario kun pagita 

respondo aŭ sendante respondkuponon.

fiL i LIA KOL iH^TISTOJ

l’ost kelkaj jaroj, grandan valoron havos 
la plena kolekto de la gazeto.

ES3?EnA.2VTO

Do,rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 
dum ĝi estas ankoraŭ havebla po malkara 
prezo.

La tuta Kolekto (75 n° j), afrankite 4 §. 
Sin turni alla Administrejo (IO,rue de la 

Bourse, Geneve).

Malnovaj n-oj antaŭ I Decembro 1908 ne 
kestas aĉetebtaj.

BORDEAUX-VINOJ

Firmo Emile LAMY, Posedanto
HORDEA U.X (Franclando)

V in o j d e  T a b lo . R u ĝ a j  ka j B la n k a j, per 

bare lo  a ŭ  duonbare lo .

\ in o j  M a l j u n a j .  •— Rugaj kaj Blankaj, per 

barelo, duonbarelo, kvaronbarelo, aŭ per 
kesto, diversspeca.

Likvoroj de Vinoj — Alkoholoj— ('.ampanoj.
Sin turni al Sro f l r i ) O U X ,  sola agento, li, 

strato Cbaligny, Paris (Franclando). Sendo de 

specimenoj laŭ peto. Oni korespondas Espe- 
rante.

3.000 membroj
e n

FREMDAJ UNDOJ

Jara K o t izaj o

2 dolaroj (4 &)

Membroj havas 
la jenajn

profitojn : 

R icevi inform ojn
el ĉiu j landoj

Konatigi antaŭ oj 
forveturi
eksterlandon

C H A R T E R E D  A-D - 1900

Sinjorinoj
Sinjoroj

«■hlas akcentataj 
por membreco 

Prospektoj 
kontraŭ afrankpago

(senpage al la skeptikuloj)
Adresu telerojn kaj 

m onon al

S e k re ta r io  de  C . C . C .

Korespondi en fremdaj 

lingvoj

Interŝangi revuojn , poSl- 

karlo jn , postmarkojn

fo to g ra fe jo n ,p la n te jo jn  

insektojn, k . t. p.

Milwauke, Wisconsin, U. S. A.

Vojo por aligi. — I. Skribu vian nomon 
kaj adreson (legeble) kun unu aŭ pluraj refe
rencoj. — 2. Skribu la lingvojn, kiujn vi kom
prenas. — 3 Konigu la temon pri kiu vi deziras 
korespondi. — 4. Sendu la kotizajon (4 £) per 
ĉeko aŭ-poŝtmandato. Viulionis estos enskribata 
kaj vi ricevos ĉiujn paperojn kaj ekzodo Globe 
Trotter kun la pleua listo de ('membroj.

ESPERANTO-OFICEJO
S<no FARGES , 36, strato V ictor-Hugo, LYON (Franclando)

alvevinta la l-an premion en la konkurso de U. E. .4., en la V a kongreso en Barcelona

Informejo por la fremdaj geesperantistoj 

Centra propagandejo por la Rodana regiono
Vendejo de ĉiuj Esperantitaj libroj kaj jurnaloj 

kaj generale de ĉiuj Esperantajoj

B U S T O  DE Dro Z A M E N H O F

Verkajo de Jean CHO RE L
L y o n ' a  S U t t  I p  t i s t o ,  N l e c i o l i t a  c i e  1«  P a r i s i  S o l o n o

Gipsa kopiajojalta je 18 cm., larga je Ki cm., en kartonskatolo

Prezo nete : 5 francoj - 2 §

(«ravaj r; batoj por la Esperanto-Oficejoj 

Ligna kesteto (I fr.) estas rekomendata por la sendoj al fremdaj landoj

La aĉetanto pagas la sendelspezojn plie

Silkaj Esperantistaj flagetoj ('i'»" sur 

O"»), fiksitaj sur pingloj

Silkaj ĉiunaciaj flagetoj (4rm sur 0"*»),

fiksitaj sur pingloj

Ciu li igeto : O fr 20 (O & OS)

Specialaj prezoj pogrande por la Oficejoj,
Grupoj kaj Socie I oj

LYON - 20 mal
samaj post karioj kun 
vidajoj de la monu
mentoj.

VIENNE — 20
malsamaj posi kartoj 

kun vidajoj de la antik

va romana mbo.

Kun klariga teksto en Esperanta kaj Franca
lingvoj

La kolekto (bi >0. . . O fr. 85 (O S 34)

— 100 . . 3 fr. 50 (I 40)

- W) . . 15 fr. 50 (O 20)

4 malsamaj poĥtkartoj pri la Ruga 

Kruco Esperantista .

(eldonitaj de la Ljona Es pera n to-0 ficejo)

M U K A J

La kolekto 

100 . . 
500 . .

0.40 (O S IO)

4 co (i a))
18 50 (7 40)

K o  L O K I G I !  A J

O 60 (O s 24) 
6 50 (2 60) 

21 00 (8 40)

SAINT-ETIENNE. — 12 malsamaj poŝt

kartoj kun vidajoj de la monumentoj, kaj keikaj 
vidajoj de Rochetnillee.

L<. kolekto : O fr. 50 (O S 20)

Esperantistaj Sigelmarkoj (verj a  ste la su r b lanka  fundo

*Y.TTr *  m r .i fP r ^ p r m n r o  1*7 «rtnTmvn frf-rĵ " f i r r  nrdTTrŝa fi a n to , T̂TTT- 

irotaj sur l e l e  r pa pe ro j, kov r ilo j, allasoj a u  en kunvene jo j ka j vagon- 

1'akoj. B tinega p ropagand ilo .

oOO markoj........................................... I fr. 50 (O § GO)
1.000 markoj . 2 fr. 50 (I S i

La Firmo S. FARGES estas :

La plej granda presejo kaj eldonejo de poŝtkartoj en Lvou ; r
La plej granda vendejo kaj intersa ugejo de poŝtmarkoj en Lvon. J -. f '“•<  ̂ v

Oni sendas kolektojn por elekti kontraŭ monsumo

La « Impera n t* >• O ti «e jo o deziras ricevi broŝurctojn, foliojn, specimenojn kaj proponoj pri 
propagando k;*j komerco. ✓

MF.D17INISf.HE LICHT- I 
ĥ HfcRZ- u. NERVHN- Heilans tali-Kurace j o

por lum kuracadu 
por m alsanoj ile 1'koro
kaj ile 1'nervoi.

. /onnais : ROTES KREUZ antaŭe : RUGA KRUCO

N  W Telejono III, 3 1 85
S ekc io  p o r  lu m k u ra c a d o

Elektra lumo kun elektrodoj de 
karbo, fero, hidrargo. Lumo de Roent

gen. Radiado d’Arsonval kaj de Oudin 

kontraŭ artrito, reŭmatismo, neŭralgio, 
iŝialgio, furunkulozo, diabeto, k. t. p.

R a d ia d o  k a j fo to g ra fa d o  laŭ 
R oen tgen

Prospekto laŭ deziro k u r a c a d o  a m b u l a n t e .  Du kuracistoj Direktoro :
----------------------- O N I P A R O L A S  E S P E R A N T E . -------------- --- i  O r . BREIGER

S e k c io  p o r  m a ls a n o j de 1’ko ro  k a j de  1’nervoJ

Esploroj per radioj de Roentgen kaj 
konstatado de Tagado de 1’koro. Ranoj 
kun karbacido kaj ŝprucbanoj kun pin- 
b u rgon oj. Elektraj banoj por la tuta 
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro- 
masaĝo k. t. p.

L a  k u ra c a d o  p lene  a n s ta ta u a s  re s tadon  
en B ad  N auhe im

JUS APERIS

La Verko de Zamenhof
Parolado de H. HODLER, Vicprezidanto de U. E. A.

I ekz. afr. 8 Sd. ; 3 ekz. 22 Sd. ; 12 ekz. 72 Sd. ; 24 ekz. — § 1.20

UNIVERSALA ESPERANTIA LIBREJO
IO, rue de la Bourse. GENEVE (Svisujo)

o o  OSIJEKA VIZAGPOMADO KAJ
Jara sukceso! OSIJEKA SALVATOR-SAPO

forigas ŝprucmakulnjn‘t kaj ĉian malpurajon de 1’vizafja
M a l f a ls a  so le  n u n  e n  la  S a lv a to *»  a p o te k o

I vazeto cla osijeka vizaĝpomado kostas po 70 heleroj kai po I 
Krono (I Krono = 100h. = 'cl spesdekoj); I peco da Salvator-sapo 
I Iv. Unu vazeto da manŝmirnjo I K. 20 h. Ljona pudro, malaranda 
skatolo i K. {franda skatolo 2 K. Tiuj Ci rimedoj ne hav.-.ŝdoma- 
£ajn konsistajn kaj tutece lespondas al la regularo de la alta re-
gistaro.

K IA L I  E S T A S  U Z O T A  N U R

“ MIRAMDA-KFJEIVIO ” ?
Ĉar Miranda-Kremo estas perfekte nedomnĝa, ĉar per « Mi- 

randa-Kremo » oni atingas idealan belecon, ĉar Miranda- 
•» Kremo forigas ĉian malpurajon de la haŭto, ĉar Miranda-Kremo 
j ne nur plibeligas, sed ankaŭ junigas. Umi vazeto da « Mi

randa » Kremo kostas I K. Unu skatolo da « Miranda 
pudro m (trikolora) I K. unu peco da « Miranda » sapo 70 h’

Ricevebla ĉe Ia produktanto J.-G. DIENES, post Osijek, supera urbo, de kie mendoj per
postpage tuj efektivigas v J y

La korespondado kun la Salvator-Apoteko, de J.-C. Dienes estas ankaŭ en latia 
Esperanto krom la lingvoj germana, angla, franca, itala, latina, kroata, serba, aliaj sla 
lingvoj kaj la m agrara.

La korespondanto de firmo J.-C. Dienes estas Drag. Mirko Kaniĉar, Delegito U. E. A.

Friedrich Ader, Dresden
ZAHĴSSGASSE 12. HANS A U  AUS

E s p e r a n t i s t a  E ld o n e jo  : E s p e r a n t i s t a  L ib r e jo  

E s p e r a n t i s t a  P rese jo  : A r t is t a  P rese jo

Atentu ! La men
dojn rni nur povas 
plenumi kontraŭ an
ta ŭseudo aŭ pago- 
Sargo de la mono Je 
antaŭpago mi petas 
aldoni 5 % de Ia su
mo por miaj send- 
kostoj.

en

Laŭmctoda, detala Lernolibro de Esperanto verkita 
de Karl Schonherr, intruisto. 7a eldono

Lexikon deutscher Redensarten, e lla b o r ita  k a i  r,

Esperanton tradukita de rektoro Wilh. Velten kai R
Richter. Brodurita & 1.35 bele bindita . . . .  

Malgranda kantareto (kun notoj) . . . . . . !
Dr. Zamenhofs Tabelle der Formworter verkita

de rektoro Wilh. Velten...........................................
Sigelmarkoj kun la portreto de D-ro Zamenhof, sur 

luksa papero. 100 ekz...............................
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